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O presente trabalho propõe o desenho de uma estratégia 
de comunicação para uma das marcas com maior relevân-
cia histórica no universo do Vinho do Porto, a Offley. 
Partimos de um facto motivador, o contraste entre a impor-
tância da marca no consumo internacional e a fragilidade 
da sua imagem no mercado nacional. Num momento em 
que se inverte a tendência de consumo do Vinho do Por-
to, reorientada para o espaço nacional, encontramos aqui 
uma oportunidade que torna pertinente a intervenção pro-
jetual. Partindo de uma revisão das principais ideias no do-
mínio do marketing e da publicidade, da caracterização do 
produto e da marca em causa e ainda do levantamento 
de informação relevante e exemplar na prática das marcas 
fora e dentro do país, refletimos sobre os problemas e de-
senvolvemos soluções através de um conjunto orgânico de 
artefactos tridimensionais associados ao embalamento.
As propostas foram definidas num espaço temático – Fan-
toches, Jogo, Comemoração e Identdade – e num espaço 
técnico – técnicas artesanais e industriais, manuais e digi-
tais – com atenção aos valores culturais, éticos e estéticos.
A rentabilização de elementos do imaginário coletivo pro-
curou investir em diferentes segmentos de público consu-
midor, promover a qualificação da presença da marca ao 
produto e assim, mudar a percepção da imagem da Offley.
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The present work proposes a communication design strat-
egy for one of the most historical brands in the Port Wine 
universe, named Offley.
We start from a motivating fact, the contrast between the 
importance of the brand in international consumption and 
the fragility of its image in the national market. When the 
trend towards consumption of Port Wine is reversed, reori-
ented to the national space, we find here an opportunity 
that makes the project intervention relevant. Starting from 
a review of the main ideas in the field of marketing and 
advertising, the characterization of the product and brand 
in question and the gathering of relevant and exemplary 
information on the practice of brands outside and inside 
the country, we reflect on the problems and develop solu-
tions. through an organic collection of three-dimensional 
artifacts associated with packaging.
The proposals were defined in a thematic space – Puppets, 
Game, Celebration and Identity – and in a technical space – 
artisanal and industrial techniques, manual and digital – with 
attention to cultural, ethical and aesthetic values.
The monetization of elements of the collective imagination 
sought to invest in different segments of consumer public, 
promote the qualification of the brand presence to the prod-
uct and thus, change the perception of Offley’s image.
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INTRODUÇÃO

Através dos Marcos de Feitoria foi 
delineada, sob ordem do Marquês 
de Pombal, a Região Demarcada do 
Douro, a primeira região do mundo 
com este estatuto.
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/

O Vinho do Porto é um produto português conhecido internacionalmente, 

sendo consumido um pouco por todo o mundo. O seu reconhecimento tem 

longa tradição, tendo o seu crescimento e qualificação sido feito de forma 

graudal através de um forte contributo legislativo, assim como da imple-

mentação de um crescente conhecimento técnico e científico. 

A reforma imposta pelo regime pombalino após a crise da filoxera, que 

configurou a primeira Região Demarcada do mundo. A regulamentação  

crescente, a partir de então, com a criação de organismos de tutela e pro-

teção, assim como a mais recente combinação destes com outros fatores 

no domínio da requalificação patrimonial e turística, são aspetos que têm 

concorrido para alargar a perceção positiva e exaltar o entusiasmo relati-

vamente ao Vinhos e à região duriense.

Na perspetiva da comunicação promocional, a divulgação do Vinho do 

Porto acompanhou os tempos e as modas dos discursos publicitários. 

As palavras de ordem, as mensagens, as soluções gráficas, os suportes e 

os meios de circulação das mensagens foram durante quase três séculos, 

acompanhando os recursos e os modelos inerentes a cada época. 

O século passado, atravessado por grandes desafios ao nível da criatividade, 

da comunicação, do marketing ou da imagem, foi também o século das re-

voluções e das emancipações sociais e individuais. Tal emancipação ajudou 

a abrir espaços à liberdade e ao consumo, agitando e estimulando a produ-

ção e, necessariamente, a comunicação dos produtos. Nas mudanças que 

começaram a ecelerar-se, as empresas e as marcas encontraram  oportuni-

dades — e depararam-se com necessidades — de comunicação.
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ALTO DOURO VINHATEIRO
Património Mundial da Humanidade 
classificado pela UNESCO em 2001. 

Fonte da imagem: https://observador.pt

No entanto, o nosso país só num passado recente se emancipou do isola-

mento a que esteve votado durante o domínio do Estado Novo. A Aldeia 

Global de Marschal Macluhan surgiu no início dos anos sessenta, ainda 

Portugal estava (e estaria por sensivelmente mais década e meia) fechado 

no modelo da aldeia salazarista. A qualidade artística da propaganda e 

da publicidade era evidente  mas o regime era um travão sobre as dinâ-

micas e mudanças sociais, impedindo que outros fatores tomassem lugar 

na  mudança de paradigmas e na transformação dos respetivos meios e 

modos de comunicação. 

Com o advento da passagem do milénio, e com o contributo de várias 

transformações mais ou menos aceleradas, por um lado nos domínios da 

ciência e da tecnologia e, por outro, no âmbito da qualificação patrimonial 

e turística, as marcas de Vinho do Porto aumentaram a sua visibilidade 

levando a cabo diferentes estratégias e suportes de comunicação. 

Os meios físicos e as soluções mais privilegiadas no passado, no entanto, 

prolongaram-se. Cartazes, montras, stands, anúncios nos jornais e nas re-

vistas alargaram o seu espetro de difusão e sofreram pela positiva altera-

ções nos conteúdos, nas mensagens e públicos-alvo. Parece-nos pacífico 

afirmar que o enriquecimento é evidente mas, entre as estratégias de ma-

rketing e publidade que vão sendo disseminadas, aparecem outras com 

menor frequência e em menor quantidade, como, por exemplo, o recurso à 

tridimensionalidade, caso que aqui nos interessa particularmente. Se, por 

um lado, a tendência para replicar as formas de divulgação e promoção 

podem ir alegadamente de encontro às expetativas do público, também 

é certo que, ao cumprir estas expetativas, o exercício comunicativo pres-

cinde da inovação e do refrescamento tão apreciados na complexidade 

contemporânea.

A Galáxia de Gutenberg 
Obra na qual Marschal Mcluhan 
cunhou o conceito de Aldeia Global.
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“Envelhecendo o Vinho do Porto des-
de o século XVIII, as Caves Ferreira, 
Offley e Sandeman compartilham 
sua herança histórica através de 
uma visita sensorial única, disponível 
em vários idiomas.

Conheça e prove o Vinho do Porto, 
desfrutando também da caminhada 
ao longo do rio Douro, com uma das 
vistas mais incríveis do Centro His-
tórico do Porto, classificado como 
Patrimônio Mundial.”

http://www.visitporto.travel/

CONTEXTO

O Vinho do Porto tem vindo a colher uma atenção crescente. Jornalistas, 

especialistas, académicos e público em geral têm contribuido para o 

crescimento exponencial — quer quantitativo quer qualitativo — num 

movimento significativo de causa e efeito, diversificando pontos de vista, 

confrontando opiniões, mudando perceções: artigos em jornais, revistas 

genéricas e especializadas,  

A Sogrape é uma das maiores empresas portuguesas a operar no setor dos 

vinhos e em particular no Vinho do Porto. Uma das suas marcas de Vinho 

do Porto, a Offley, é uma marca com quase trezentos anos. 

A Offley é uma marca que pretende diversificar o leque de oferta de 

Vinho do Porto por parte da Sogrape, “competindo” lado a lado com duas 

outras marcas daquele grupo, a Ferreira e a Sandeman.  Destas últimas, 

a primeira é líder de vendas no mercado nacional e a segunda lidera as 

vendas internacionais. Ocorre que o público-alvo da Offley se confina 

ao mercado Benelux, e, noutros mercados, nomeadamente no mercado 

interno, a marca evidencia falta de associações simbólicas, assim como 

uma personalidade pouco definida.

O grupo Sogrape é assim uma empresa líder, possuindo um portefólio 

diversificado e com marcas de forte historial no domínio dos vinhos do 

Porto, sendo capaz de oferecer, no nosso entender, matéria inspiradora de 

estudo e de projeto que se propõe nesta dissertação. 
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MOTIVAÇÕES

Este é o contexto que motivou a nossa dissertação. Estamos convictos de 

que aqui reside uma oportunidade: a de redesenhar a marca Offley para 

um público diferente e criar uma personalidade mais vincada no público 

português. 

Se o Vinho do Porto aumentou o seu consumo dentro de portas, cremos 

que aqui reside a oportunidade e a pertinência do nosso projeto. 

A perceção desta realidade traduzida aqui numa oportunidade de estudo 

e de projeto, prende-se com uma circunstância particular. Referimo-nos a 

um trabalho de colaboração com a empresa Sogrape, e, em concreto, com 

a marca Offley, durante um período de meio ano, desempenhando funções 

de guia turística. Tal colaboração despertou o nosso interesse e ajudou a 

percecionar melhor os contornos da oportunidade que aqui apresentamos. 

OBJETIVOS

Uma vez motivados pela pertinência que — é nossa convicção — esta opor-

tunidade configura, estabelecemos os seguintes objetivos:

Contribuir para a valorização da marca Offley, através do desenvolvimen-

to de ideias e artefactos que permitam o alargamento do espaço semânti-

co e comercial da marca, procurando reativar a sua identidade e a relação 

com o consumidor no mercado interno. 

Adicionalmente, aumentar o reconhecimento da empresa, procurando 

minorar os problemas levantados através do desenvolvimento das solu-

ções propostas.

Para além destes objetivos específicos, o presente trabalho pretende arti-

cular e aumentar os nossos conhecimentos, e a perceção da experiência 

nos âmbitos de realização e produção aqui envolvidos — o design, a co-

municação, o marketing, a publicidade, o mercado, o público, a indústria.
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METODOLOGIA

Assumimos a presente dissertação de mestrado na vertente projetual. 

Procurando cumprir os objetivos enunciados, optámos pela abordagem 

etnográfica, privilegiando a pesquisa qualitativa. Para a revisão de lite-

ratura recorremos, na vertente teórica, a autores que têm dedicado a sua 

reflexão e experiência aos assuntos aqui tratados; e, numa vertente prática 

a exemplos relevantes no domínio das marcas e/ou dos seus mentores.

Para levar a cabo o trabalho de investigação e aplicação de conhecimento 

no nosso exercício projetual, recorremos ao levantamento e organização de 

informação nos vários domínios envolvidos, ao trabalho de campo, incluin-

do entrevistas e contactos formais e informais com os agentes envolvidos. 

A realização e produção do projeto e respetivos artefactos foi levada a cabo 

através de meios artesanais e industriais, apoiados em suportes digitais.

ESTRUTURA

A presente dissertação foi estruturada da seguinte forma:

Na introdução do problema, apresenta-se a contextualização, motivações, 

objetivos, metodologia e estruturação. Aqui defini-se também, o campo 

e objeto de estudo, assim como se apresenta o projeto a desenvolver e a 

implementar. 

A primeira parte da dissertação diz respeito ao enquadramento, à revisão 

de literatura, ao respetivo levantamento, organização e interpretação de 

informação. 

Numa primeira fase, são apresentados os principais conceitos e reflete-

-se sobre as principais questões envolvidas no nosso âmbito de trabalho, 

em torno da marca, da comunicação, da identidade, da publicidade, do 

marketing. Visando enquadrar o projeto, desenvolveu-se esta exposição 

de forma acompanhada por exemplos de estratégias e campanhas publi-

citárias partindo do geral para o particular — começando com empresas e 

produtos de natureza diversa, passando pelas bebidas, especificando nos 

vinhos e terminando no Vinho do Porto.
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Numa segunda fase da nossa revisão, abordou-se o Vinho do Porto e os su-

portes publicitários de diversas das suas principais marcas, tendo procu-

rado evidenciar as diferenças de critério, nomeadamente no que respeita 

à produção de objetos bidimensionais face aos artefactos tridimensionais.

Num terceiro e último momento, ao fechar a primeira parte do nosso es-

tudo, abordou-se a empresa que constitui o nosso objeto de estudo, cara-

terizando em particular a marca focada, procurando as informações para 

articular com os dados obtidos nos capítulos anteriores. 

A segunda parte do nosso trabalho diz respeito ao projeto. Refletindo sobre 

a informação e as questões levantadas pela revisão de literatura, o projeto 

articula estes dados com a investigação, trabalho de campo, exploração 

de hipóteses, experimentação de soluções e produção de artefactos. 

O documento termina com as conclusões, avaliando o resultado obtido 

em função dos resultados esperados e sugerindo novas vias de desenvo-

limento.
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O projeto que se pretende desenvolver, envolve uma série de áreas espe-

cializadas — marca, produto, publicidade, marketing, público — por forma 

a gerar uma identidade consstente para a empresa, quer para os públicos 

internos, quer, através de uma difusão pública, dos públicos externos. As 

considerações que se seguem visam ajudar a refletir sobre o nosso objeto 

de estudo e a informar/conformar o projeto. Recorreu-se, por isso, a con-

ceitos cruciais e a exemplos fundamentais cujo diálogo nos parece ser de 

grande utilidade para o contexto em que o projeto se insere.

O que é uma marca?

Podemos dizer, numa ideia muito básica e sucinta mas essencial, que uma 

“Marca” é aquilo que nos marca (Ferreira, 2011:57). Mas, para que uma 

marca nos marque, é necessário que ela se possa revestir de um conjunto 

de aspetos que concorrem para a sua relevância. Segundo Mollerup, uma 

marca é um produto (ou uma classe de produtos), incluindo a sua marca 

registrada, o seu nome, a sua reputação e a atmosfera construída em seu 

redor. Estes fatores remetem para os aspectos verbais, visuais e concei-

tuais da identidade do produto  (Mollerup, 1999:58). 

E qual é a função de uma marca? Entre nós, Francisco Providência anota a 

função da marca associando-a a algo de vital e sugerindo o seu funciona-

mento nos seguintes termos:

A principal função da marca é a atribuição de expressão natural (bioló-
gica), dotando com sinais vitais coisas inertes, que circulam em meios 
totalmente artificiais (2017:4)

®
Marca Registada 
Uma marca registada ou 
marca registada comercial 
(respectivamente, símbolos ® 
ou MR ou TR) é qualquer nome ou 
símbolo utilizado para identificar 
uma empresa, um produto (bem 
de consumo), serviço ou comércio. 
As marcas registadas são um tipo 
de propriedade intelectual e sua 
efetividade depende do registro 
de exclusividade concedido por 
autoridades governamentais 
competentes, o Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial - INPI.

De modo geral, as marcas registadas 
são representadas por logótipos, 
palavras, usados separadamente 
ou de forma combinada, slogan ou 
palavras ligadas a atividade são 
impedidas ou geram limitação no uso 
da marca. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marca_

registrada

ENQUADRAMENTO
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Sandeman
Sandeman foi a primeira 
empresa de Vinho do Porto
a marcar uma pipa. 
Em 1805, Sandeman começou 
a marcar com ferro quente a sua 
marca comercial GSC (George 
Sandeman & Co.). 
Foi também uma das primeiras 
empresas a rotular e a publicitar 
os seus vinhos, que no início do 
século XIX eram já exportados para 
diversos países da Europa, América 
do Norte e do Sul, 
África e Ásia.

Dar o nome...
O nome dos produtos colocados no 
mercados refletem, por tradição que 
ainda se mantém nos nossos dias, o 
nome ou o apelido do seu fabricante.  

Em 1932, Alberto Ferreira Couto 
criou, com a colaboração de um 
amigo dentista, a “Pasta Medicinal 
Couto” com o objetivo de combater 
os problemas nas gengivas que eram 
provocados pela sífilis. E é assim que 
a “Pasta Medicinal Couto” depressa 
se torna no mais conhecido produto 
da empresa.

A faculdade humana de activar sinais a símbolos manifesta-se desde tem-

pos remotos. No entanto, o que aqui nos interessa é focar esta capacidade na 

consciência estratégica da comunicação, difusão e promoção de um produto. 

E esta consciência deu origem a um domínio específico, com a emergên-

cia do conceito de marca tal como hoje o conhecemos. Embora as trocas 

mercantis tenham atravessado a história do homem desde as civilizações 

mais antigas — e a atividade comercial tenha evoluído a par da evolução 

tecnológica e dos meios de produção que culminaram no século XIX — só 

o século XX parece ter reunido condições para despoletar a verdadeira 

consciência da marca e o seu potencial no desenvolvimento das socieda-

des de base industrial e comercial.

E quando surgiu a marca, tal como hoje a conhecemos?

Segundo Ollins, a primeira alusão ao conceito de marca, parece datar de 

1909, por parte de um proprietário de farmácia mal sucedida, Tono-Bungay:

Ele concebeu todos os anúncios, e desenhou mesmo alguns. Aquele gé-
nero de anúncios de jornal, ‘deixe-me que lhe diga muito seriamente algo 
que tem de saber’, atraentes e impositivos, aqui e ali utilizando maiús-
culas para tornar a frase mais atraente, era então quase uma novidade 
(2003: 52)

As primeiras preocupações com a ideia de marca e de publicidade advêm 

da necessidade sentida pelas marcas de destacar os seus produtos face à 

concorrência. Dois tipos de intervenção com mútuo efeito parecem ter a 

capacidade de satisfazer esta necessidade: a) marcar os produtos, b) ga-

rantir a sua qualidade. Uma das formas de marcar, de definir uma mar-

ca capaz de colher crédito e confiança entre os potenciais consumidores 

consistia na edoção dos nomes próprios, fosse do fundador, o proprietário 

ou de um seu parente:  

O nome próprio de um fundador ou proprietário usado como sinal de 
marca registrada representa orgulho e responsabilidade. Diz: nós ga-
rantimos este produto. Estamos orgulhosos disso (Mollerup, 1999:112)

Mas a marca, embora pretenda assumir-se coesa e una, esta unidade resul-

ta da composição de múltiplas partes. Numa opinião partilhada entre diver-
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sos autores, entre os quais, Mollerup, para a criação de uma marca, há qua-

tro elementos básicos: nome, imagem, tipografia e cor.  Podemos também 

falar de um quinto elemento, não obrigatório, mas também muito comum, 

visando dotar a marca de símbolos ou formas que permitam uma distinção 

mais facilitada:

O quinto elemento: a identificação imediata é a principal tarefa da maio-
ria das marcas registradas. Em certos casos, essa identificação ime-
diata é melhor fornecida por um tipo especial de marca comercial. Este 
elemento normalmente não é considerado como uma marca registrada, 
mas como algo extra, um quinto elemento além dos quatro elementos 
básicos de um programa de design: marca de nome, marca de imagem, 
tipo de letra e cor. O quinto elemento pode ser qualquer elemento visual 
que, sob condições especiais, é mais adequado para a identificação rápi-
da do que os quatro elementos básicos (Mollerup, 1999:216).

Se estes elementos se articulam emitindo sinais dirigidos ao público con-

sumidor, o que se passa deste lado, do lado do recetor? O que é suposto 

ocorrer para que a comunicação se estabeleça de maneira eficaz e assim 

possamos verificar o sucesso da marca?

A marca é importante porque produz sempre uma reação no observador. 

Segundo Keller, o significado da marca tem dois componentes: a notorieda-

de e a imagem de marca. Para este autor, a notoriedade relaciona a recorda-

ção com o reconhecimento da marca pelo consumidor. A imagem da marca 

refere-se a um conjunto de associações ligadas à marca que os consumidores 

guardam na memória (1993:2).

Mas, se notoriedade e a imagem de marca operam ao nível da memória e 

da recuperação de informação, quais são os mecanismos implicados neste 

processo? 

E quais são os aspetos que, pelo lado da marca, despoletam aqueles me-

canismos?

A nossa interpretação e escolha perante a marca determina a nossa 
experiência da marca. Esta é percepcionada através de sensações, sen-
timentos, cognições e respostas comportamentais evocados pela per-
cepção do design e identidade da marca, a comunicação, embalagens e 

BMW — Bayerische Motoren Werke
Qualquer que seja o modelo, 
a grelha apresenta um desenho, 
em duas partes, que caracteriza a 
dianteira do automóvel.

Adidas
Neste caso, o 5ª elemento 
é representado pelas três riscas. Um 
elemento de comunicação visual 
proeminente, pois aparece, muitas 
vezes, com mais força do que a 
própria Marca Gráfica. Atualmente, 
esta noção evoluiu e as riscas já são 
o símbolo da Marca.

... e dar a cara 
“O rosto de Francisco Rodriguez 
Tenório que fita do centro da lata, 
realçado severamente por suas 
suíças longas e sobrolho carregado, 
é ele próprio uma garantia implacável 
de tradição e de honestidade.”
Miguel Esteves Cardoso in A causa das 

coisas, 7 ed. Lisboa: Assírio & Alvim, 1988, 

p. 308. 
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ambientes (Pelsmacker, et al., 2013:403).

Sendo assim, os dois polos da comunicação — a marca como emissor e o 

potencial cliente como receptor — parecem estar imbuidos de uma com-

plexidade e envolvidos num processo de troca de valores cujos efeitos ul-

trapassam a mera informação para se dirigirem a algo que reforça o poder 

de ambos:  

Atualmente, tomamos por certas as características de um produto, e, 
ainda que as marcas tenham muito a ver com a imagem, já não se trata 
apenas da sua própria imagem — mas também da nossa imagem. Hoje 
em dia as marcas implicam um grande envolvimento e associação, são a 
demonstração exterior e visivel de uma afiliação privada e pessoal. Per-
mitem que nos definamos a nós próprios em termos de uma linguagem 
imediatamente compreensível ao mundo que nos rodeia. Representam 
um estilo de vida (Ollins, 2003:16).

Este estilo de vida motivado e proporcionado pelas marcas — e consentido, 

melhor, desejado pelos consumidores — tem sido uma aposta frequente e 

comum, uma vez que se encontram consumidores que parecem valorizar 

as emoções experimentadas, às vezes até mais do que as características do 

produto em si mesmas, para avaliar as marcas que consomem (De Pelsma-

cker, et al., 2003:403).

Indo de encontro às necessidades culturais e sociais estimulados pela 

atualidade, parece fazer sentido que uma marca transmita sinais de um 

estilo de vida identificdo com aquele que procura abordar: para assim pro-

porcionar uma experiência de marca positiva.

Embora o “produto” possa, só por si, gerar uma experiência de marca, 
para melhorar a experiência por parte do consumidor, a promoção de-
verá ser uma preocupação constante e a longo prazo. Isto porque as 
experiências de marca têm um impacto direto na satisfação e lealdade 
do consumidor, bem como efeito indireto através de uma mudança nas 
associações de personalidade da marca (Pelsmacker, et al., 2013: 403).

A tarefa de promoção de uma marca é, então, um trabalho sensível, uma 

vez que os seus efeitos têm um duplo sentido, o do consumidor e o da pró-

pria marca. Por isso esta sensibilidade tem que ser cuidadosamente nor-

Nos Vinhos do Porto,  a adoção do 
nome de alguém da família foi prática 
corrente. Tinha uma componente 
de homenagem e ao mesmo tempo 
tempo afirmava um caráter familiar  
num setor que até há pouco tempo 
era detido por famílias. 
Numa das firmas que permanece 
ainda em mãos familiares, a Poças 
Júnior, os rótulos com os nomes 
Cacilda e Teresinha ilustram 
esta prática. 
https://sotaodoscolecionadores.blogspot.

com
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teada e coerente com os sinais emitidos pela identidade corporativa. Isto 

mesmo é defendido por  Perlsmacker, quando defende:

A comunicação deve ser baseada e consistente com os elementos im-
portantes da identidade corporativa da empresa. Por exemplo, empre-
sas comprometidas com desafios nos mercados em que operam serão 
comunicadores mais agressivos, talvez usando tipos mais diretos de 
marketing de guerrilha e, portanto, estratégias de comunicação que en-
volvam promoção direta de vendas e técnicas de publicidade compara-
tiva (2013:18-19)

Mas quais são os desafios que se colocam a esta necessidade de afinar o 

modo de promoção? Um desafio parece ser particularmente significativo, 

o da tecnologia que proporciona mas também impõe, novos meios que pa-

recem concentrar em si mesmos a mensagem, tonando-se delas sinónimo. 

Na voz de Marschal Macluhan:

Numa cultura como a nossa, há muito habituada a fraccionar e dividir 
todas as coisas para melhor as controlar, é por vezes chocante que nos 
recordem que, em termos práticos e operativos, o meio é a mensagem. 
Isto significa apenas que as consequências pessoais e sociais de qual-
quer meio — ou seja, de qualquer extensão de nós próprios — resultam 
da nova escala introduzida nos assuntos humanos por cada extensão 
de nós próprios, por qualquer nova tecnologia. (2008:21)

Conforme a evolução da tecnologia e o aparecimento de novas platafor-

mas digitais, parece ser crescente a necessidade, logo preocupação, em 

comunicar com o público através de registos diferenciadores e suportes 

inovadores, para os quais as empresas mais jovens estão porventura mais 

voltadas. Tal é confirmado por Twemlow: 

No mundo da publicidade, o capital criativo não está de modo algum 
dependente do tamanho. Acompanhando as maciças agências de pu-
blicidade globais, há cada vez mais pequenas firmas com tanto impacto 
na paisagem de marcas como os pesos pesados com provas já dadas. 
Estas empresas mais jovens e dinâmicas, distinguem-se através de di-
versas abordagens, como o uso inteligente de um humor irreverente e a 
exploração fluída de múltiplos canais, incluindo o potencial viral da Inter-
net. (2007:116)

Assim, e incontornavelmente desafiadas pelas práticas via internet, as em-

Campanha Ovo Instagram
“Juntos vamos bater um recorde 
mundial e conseguir o post com mais 
gostos no instagram. Batendo o 
atual recorde mundial da Kylie Jenner 
(18 milhões)! Nós conseguimos!”
   
Este ovo foi usado para promover 
uma campanha sobre saúde mental. 
O ovo, conhecido como Eugene, 
foi quebrando até quebrar, com 
a pressão de toda a atenção que 
recebeu.
A campanha icentiva as pessoas a 
procurarem ajuda se sentirem da 
mesma forma que Eugene.

O uso das redes sociais por parte 
de Donald Trump tem vido a atrair 
atenção a nível mundial. 
Este, frequentemente, faz uso do 
Twitter e outras plataformas de 
rede social para fazer comentários 
sobre outros políticos, celebridades 
e notícias diárias. Desde a sua 
declaração oficial de candidatura em 
junho de 2015 até os primeiros dois 
anos e meio de sua presidência, ele já 
“twittou” mais de 17.000 vezes.
https://www.dnoticias.pt/mundo/trump-

promove-cimeira-de-redes-sociais-para-

criticar-media-tradicionais-MB4982592. 

Consultado a 26 de Novembro de 2019.
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presas mais idóneas revêm de forma total ou parcial, a reboque da concor-

rência ou por inspiração de outras mais dinâmicas, a sua relação com o di-

gital. Porém, se é verdade que estar na comunidade on-line deixou de ser uma 

opção. Agora é uma obrigação. Muitas vezes compulsória (Athayde, 1997:84), 

esta realidade pode também conviver, pelo que nos é dado a ver, com so-

luções físicas que persistem numa reciclagem contínua e surpreendente 

como adiante veremos, em alguns dos exemplos que são disto ilustrativos. 

Vejamos que, afinal, a publicidade está presente na história da Humani-

dade desde os seus primórdios, ainda que sem a terminologia e todas as 

outras especificidades criadas num passado que nos é muito próximo. Po-

deriamos ver muitos exemplos que confirmam este recuo temporal. Va-

mos ficar por um, pois esta discussão parece-nos pacífica: Jesus foi, por 

exemplo, um dos primeiros utilizadores de marketing. E foi muito bem 

sucedido! Tal sucesso é confirmado, por equivaênia com qualquer estra-

tégia publicitária:

Publicidade é levar a audiência mais vasta possível a um produto, um 
serviço ou uma mensagem especial que lhe poderá interessar ou ser útil. 
E não existe mensagem mais importante do que a verdade essencial de 
onde vimos, para onde vamos e como lá chegar (...) Jesus soube como 
fazer publicidade. Ele soube como identificar-se com a sua audiência 
através de estórias: nós chamamos-lhes parábolas. (Athayde, 1997:146)

A publicidade tem como objetivo informar e persuadir. Divulga produtos, 

serviços e marcas, com o objetivo de estimular as relações comerciais. 

Ainda na voz de Athayde, poderemos afirmar que o sonho de todos os 

produtos é serem amados (Athayde, 1997:47), e que, afinal, a relação entre 

o consumidor apaixonado e o produto desejado é  o fundamental, pois a 

aquisição é uma consequência, a paixão é o que importa (Ibem, Ibem)

Sendo assim, e na perspetiva de uma empresa, importa acionar e manter 

os meios e os recursos para atar ou reatar aquela paixão. Porem, como 

pode afinal uma empresa criar condições para esta paixão do consumidor 

pelos seus produtos? Segundo Miranda, a Publicidade é a voz das empresas, 

o instrumento que lhes permite comunicar, seja através de palavras, de sons 

ou imagens (Miranda, 2002:20)

Mas esta voz não é uma voz solitária. Para além da pluralidade de vozes 

Jane Fonda — L’Oréal Paris
Jane Fonda representa a gama de 
produtos para a pele Age Perfect da 
L’Oréal Paris.

Apple Inc.
Fundada em 1 de abril de 1976 em 
Cupertino, Califórnia, e incorporada 3 
de Janeiro de 1977.

Cristiano Ronaldo — Clear
Cristiano Ronaldo é o embaixador da 
Clear desde 2009 e agora é destaque 
na campanha Keep a Clear Head
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Edson Athayde
Publicitário brasileiro, Edson 
das Neves de Athayde nasceu 
a 18 de Abril de 1966, no Rio 
de Janeiro, Brasil. 

“Quem é esse tal Edson Athayde?” 
Destacou-se como um homem 
de marketing, político do PS, 
responsável pela reformulação do 
Diário de Notícias e foi de longe, 
o publicitário da sua altura mais 
premiado do País Português, tendo 
ganho, por exemplo, sete leões de 
Cannes, além de vários prémios e 
nomeações em festivais nacionais e 
internacionais. 
https://www.clsbe.lisboa.ucp.pt/pt-pt/

pessoa/edson-athayde

Cliente: Cervejas da Madeira
Agência: Ogilvy
Produto: Coral Tónica
Direção Criativa: Edson Athayde
Criativos: Helder Pereira / António 
Landeiro
Fotografia: Sais de Prata

que circulam na atividade publicitária — e que se traduzem, na relação 

com o público, numa só voz — há que entender o exercício publicitário 

no enquadramento do marketing, num conjunto de vozes que se articu-

lam, digamos, no grupo coral de uma empresa. A publicidade é exercida 

de modo orquestrado no seio das estratégias de marketing, sendo este o 

processo de planeamento e execução da concepção, o preço, a promoção e 

a distribuição de ideias, bens e serviços para criar e trocar valor e satisfazer 

objetivos individuais e organizacionais (Pelsmacker, et al., 2013:2)

Quando nos referimos ao marketing devemos pensar num conjunto ar-

ticulado de instrumentos e não em ferramentas matemáticas, pois o ma-

rketing não é uma ciência exacta. Não é preciso ser PhD em Harward para 

ter sensibilidade em marketing nem para exercer essa mesma sensibilidade 

(Athayde, 1997:59).

Enquanto elemento do marketing mix, a publicidade tem um papel im-

portante na divulgação de marcas e novos produtos. Quando nos referimos 

a elementos marketing mix, tradicionalmente, falamos de quatro categorias 

(4P’s) nas quais os elementos de marketing mix se divide: Product, Price, Pla-

ce e Promotion (Pelsmacker, et al., 2013:2)

Uma das estratégias do marketing é a segmentação do público de poten-

ciais consumidores, em grupos aos quais se dirige determinada ação pro-

mocional. Os destinatários de uma campanha publicitária denominam-se 

de target group ou público alvo (conjunto de pessoas, empresas ou institui-

ções a quem uma empresa quer comunicar uma determinada mensagem).  

No entanto, podemos fazer uma distinção entre consumidor e cliente. 

Quando falamos em consumidor, referimo-nos à relação que existe en-
tre pessoa e o produto: no caso do cliente, à relação que se estabelece 
entre a pessoa e a empresa. Ou seja, com o consumidor, o foco está no 
contacto com o produto; com o cliente, no contacto com a empresa (Mi-
randa, 2002:21)

Vejamos um exemplo desta relação, observando a estratégia de uma mar-

ca com o seu público-alvo:

Quando a Somersby foi introduzida no mercado, em 2011, era a única mar-

ca de sidra em Portugal. Inglaterra é a maior produtora de sidra e a bebida 
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consumida em Portugal era produzida por estrangeiros(Correia, 2012). Para 

fugir à ideia veiculada pela palavra “sidra”, a marca tentou escapar a esta 

classificação, procurando outra categoria para denomina o produto: “So-

mersby” surge como nome peculiar, único, como que a escapar a qualquer 

categorização e a reforçar a sua permanência na mente do consumidor. 

No entanto, como a bebida não foi classificada como sidra, a marca posi-

cionou-a como uma bebida leve e refrescante, para ser consumida com 

amigos em momentos de felicidade e socialização: difundiu-se como uma 

marca irreverente, que pensa fora da caixa, que é imaginativa, que está 

envolta em fantasia e em plena harmonia com a natureza. O público alvo 

da marca passa pela geração millenial, novos adultos entre os 18 e os 25 

anos, profissionalmente ativos, sendo que estes últimos estão disponíveis 

a pagar um preço mais elevado por uma sidra. 

A Somersby manteve a sua comunicação muito próxima dos seus consu-

midores, desenvolvendo ações no ponto de venda e organizando festas e 

eventos, proporcionando uma sensação de exclusividade e criando uma 

imagem muito positiva em torno da marca. Esses eventos permitiram a 

criação de formadores de opinião, como “blogueiros”, VIPs ou mesmo in-

fluentes pontos de venda, que começaram a escrever e falar sobre o pro-

duto criando assim um forte fluxo  comunicativo “boca-a-boca”, envolto 

em espontaneidade, atraindo para a marca uma imagem sugestiva, alter-

nativa, de caráter fortemente pessoal, não comercial.  A atividade publici-

tária é suficientementemente complexa para atrair a si problemas com os 

quais se debate continuamente. 

E as contradições nas quais se envolve ou nas quais a envolvemos, fazem 

sobressair o seu estatuto de bem e mal-amada. Como atividade sensível, 

que mexe com valores pessoais, sociais, económicos e culturais, a publici-

dade é ainda vista com olhos desconfiados. Mas as razões que a submetem 

à desconfiança são também aquelas que a mantêm e que reforçam a sua 

natureza imprescindível. Vejamos:

Embora frequentemente amaldiçoada e incompreendida, a publicidade 
desempenha um papel muito importante na aproximação dos produtos 
ao consumidor, estabelecendo entre estes relações de benefício mútuo, 
e através da insistência e repetição, faz com que essas relações perdu-
rem (Thomas, 1986:160).

Somersby
“Somersby” surge como nome 
peculiar, único, como que a escapar a 
qualquer categorização e a reforçar 
a sua permanência na mente do 
consumidor. 
A Somersby manteve a sua 
comunicação muito próxima dos 
seus consumidores, desenvolvendo 
ações no ponto de venda e 
organizando festas e eventos, 
proporcionando uma sensação de 
exclusividade e criando uma imagem 
muito positiva em torno da marca.
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Mas se a publicidade é assumidamente benéfica, em que se baseia, então, 

essa incompreensão ? Edson Athayde responde a esta questão evocando 

uma imagem persistente na memória coletiva, a da influência nociva do 

marketing. Diz ele que aquilo que as pessoas comuns pensam ser o marke-

ting, uma coisa que supostamente hipnotiza o cidadão e obriga-o a comprar 

aquilo que não precisa. Provoca distorções sociais ao criar símbolos de status 

que não estão ao alcance de todos (1997:29).  No entanto, remata o autor, 

se algo vende é porque alguém deseja comprá-lo. Não há fórmulas mágicas 

para estabelecer uma relação de compra e venda (1997:30).

Neste contexto, é interessante observar que a publicidade deixa de ter efeito, 

quando os consumidores não atendem aos produtos nem os consomem. 

A iniciativa de comprar ou não comprar pertence ao consumidor, é ele que 

tem, sempre, o poder de decisão. Tal desafia a própria publicidade e esta 

pode nem sempre ter consciência desse desafio:

O consumidor tem a mania de ter ideias próprias. Gosta do que quer 
gostar, não do que queremos que ele goste. Quantos e quantos produ-
tos que não valem nada ou que valem muito pouco quando comparados 
com outros e mesmo assim vendem a rodos? (Athayde, 1997:42)

Parece ser certo que, em publicidade, nada há de garantido de antemão. 

E o que pode ser relevante e eficaz num determinado momento, já não o 

será noutro. Uma campanha publicitária tem obrigatoriamente o seu espa-

ço temporal e, uma campanha bem sucedida para a Coca-cola, por exemplo, 

produzida em 1990, não significa que terá o mesmo sucesso em 2030. 

O mais provável é que fracasse, pois hoje não fazemos ideia daquilo que 

será pertinente ter em conta daqui a uma década — e muito menos ideia 

fazíamos nos anos noventa. 

É que, afinal, o processo publicitário envolve um outro, o psicopublicitário. 

A este propósito, lembramos o que Martins Lampreia, na sua obra editada 

e reeditada nos anos oitenta e noventa — A Publicidade Moderna — referia, 

sobre o sistema sintetizado pela sigla AIDA: Atenção, Interesse, Desejo e 

Ação. Dizia ele que para desencadear com êxito uma determinada ação num 

grupo de indivíduos, a publicidade procura pois agir sobre as suas tendências, 

David Ogilvy
David Mackenzie Ogilvy nasceu a 23 
de Junho de 1911  em West Horsley, 
Surrey, Inglaterra e morreu a 21 de 
Julho de 1999, perto de Bonnes, 
França)

Foi um executivo de publicidade, 
conhecido pela sua genialidade 
criativa e temas de campanha, cujo 
qual criou a sua própria agência de 
publicidade Ogilvy & Mather.
https://www.britannica.com/biography/

David-Ogilvy

Ogilvy & Mather, a sua agência de 
publicidade, alcançou um tremendo 
sucesso com um fluxo de trabalho 
impressionante que não apenas 
gerou vendas para seus clientes, 
mas também estimulou a genuína 
admiração da indústria e conquistou 
inúmeros prêmios. Ogilvy tornou-
se um ícone para as pessoas da 
agência, que foram libertadas pela 
revolução criativa do pós-guerra que 
ele ajudou a despertar. Na época em 
que Ogilvy deixou o cargo de diretor 
de criação da Ogilvy & Mather em 
1975, ele foi classificado como a 
quinta maior agência de publicidade 
do mundo. 
https://www.entrepreneur.com/

article/197680

Ainda hoje esta empresa se encontra 
de pé, conhecida como Ogilvy e 
está presente em 83 países e 
132 escritórios e consideram-
se uma “porta para uma rede 
criativa, refundada para tornar 
as marcas importantes em um 
mundo complexo, barulhento e 
hiperconectado.”
www. ogilvy.com
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acordando-as e tornando-as motoras (e) para conseguir levar o indivíduo à 

ação desejada, a mensagem publicitária deverá seguir uma série de etapas 

correspondentes aos vários estádios do processo psicológico (1995: 51). E este 

processo corresponde àquele sistema. Importa por isso, que os publicitá-

rios saibam acompanhar, interpretar os sinais do momento, numa leitu-

ra que possa nortear o seu trabalho. Dedicado ao estudo da publicidade 

numa perspetiva histórica, Luís Trindade refere a este propósito:

Não é por acaso que os trabalhadores da publicidade estão sempre de 
atentos às tendências culturais e comportamentais da sociedade, para 
que os anúncios gerem uma certa identificação com o consumidor... É 
importante denotar a força e a influência de uma campanha no seu espa-
ço temporal.  A forma como uma campanha é desenhada num contexto 
social-políco, pode não funcionar da mesma forma se usada num tempo 
mais atual. Até porque a publicidade também pode ser compreendida 
como um reflexo da sociedade da sua época, pois reproduz os compor-
tamentos e valores vigentes da mesma (2008:9).

Se admitirmos pacificamente esta correspondência entre a publicidade e 

o seu tempo, então poderemos admitir também que a publicidade é um 

reflexo, mais nítido do que difuso, daquilo que ela pode oferecer, como 

referência e narrativa fundamental. Por isso Trindade, detetando este de-

sígnio, identifica aquilo que a publicidade nos pode devolver, depois de 

cumprida a sua função essencial:

A publicidade pode assim dar-nos uma perspectiva priveligiada sobre a 
evolução do gosto e dos valores, o jogo inconstante do que muda e do 
que permanece, as relações entre a identidade nacional e as imagens do 
estrangeiro (Ibem, Ibem)

Ora, neste jogo inconstante do que muda e do que permanece de que nos 

fala Luís Trindade, o que nos fica da publicidade? A sua forma? 

O seu conteúdo? Qual deles, se é que permitem ou exigem esta separação, 

assume maior relevância? 

Segundo David Ogilvy, o que faz com que os consumidores comprem ou não, 

é o conteúdo da publicidade e não a sua forma. O headline tem um papel 

fucral no desempenho da publicidade (2004:121). O autor defende que as 

palavras detém um poder mais concreto e comunicam diretamente com o ob-

Volkswagen, by Ogilvy, 
1950’s/1960’s
o título é intrigante, não importa 
como o lemos inicialmente. 
Isso faz com que queiramos saber 
mais. Para dizer “Think Small” no que 
diz respeito aos automóveis em 1960 
foi revolucionário.
A maioria dos anúncios de carros 
americanos da época parecia 
exatamente assim.
Maior era melhor, quanto maior, 
melhor. Mas a Volkswagen nunca 
se esquivou dessa estratégia 
surpreendente e arriscada e isso 
funcionou muito bem para eles.
https://www.buzzfeed.com/copyranter/

all-the-great-1960s-volkswagen-ads
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servador. Mesmo assim, Ogilvy reconhece que uma marca que possui uma 

personalidade nitidamente definida, é uma marca que as pessoas guar-

dam por um longo período de tempo na sua memória: para uma paixão 

mais intensa entre marca e consumidor, é necessário uma boa comunicação, 

cuja estratégia será definida pelo marketer e re-interpretada pelo designer 

(2004:144-158).

Vejamos um exemplo que ilustra bem a relação entre estes dois domínios, 

o marketing e o design: 

Em 1980, Bill Tragos e Dick Costello sentiram necessidade de criar uma 

boa campanha para a Absolut para reposicionar a marca. A ideia da em-

presa era colocar-se lado a lado com a Stolichnaya (Vodka Russa). Estabe-

leceram que para o fazer, teriam que classificar a Absolut como a melhor 

vodka no mercado, sem ter que o dizer explicitamente. 

O formato da campanha estava desenhado por apenas duas palavras (a 
primeira seria sempre Absolut), o anúncio dizia algo elogioso ou lisonjei-
ro sobre o produto em si ou sobre a pessoa que o bebia e, mais impor-
tante, acrescentava uma pitada de humor para que a alegação “Somos 
os melhores” não fosse percebida como entediante ou pretensiosa. Ab-
solut seria um produto que não se levaria muito a sério. Absolut seria um 
produto que se podia rir de si mesmo (Lewis, 1996:12)

A campanha durou mais de 15 anos, respeitando sempre o seu formato de 

duas palavras e sempre caracterizada pela garrafa da Absolut. A campa-

nha procurou aliar-se a vários grupos de consumidores, envoltos em te-

mas pessoais, como cidades, festas, temas artísticos e do mundo da moda. 

Manteve-se, desta forma, sempre atual e ativa.

A personalidade de uma empresa determina o que vai ser a sua comuni-
cação e a sua comunicação determina o que as pessoas vão pensar dela. 
Assim, embora a publicidade não possa criar a personalidade da empre-
sa, ela pode construir a sua marca, porque a marca de uma empresa é a 
percepção que as pessoas têm da empresa, a sua personalidade visível 
(Miranda, 2002:34).

Admitamos que a publicidade não pode criar, só por si, a personalidade  da 

empresa mas que, ao construir a sua marca tem, afinal, o poder de sugerir 

essa personalidade junto do público. Na prática, a necessidade de publi-

“Why not just say 
Absolut Perfection?”
“Why not just say ‘Absolut 
Perfection’?” (Lewis, 1996:12) 
o anúncio dizia algo elogioso ou 
lisonjeiro sobre o produto em si 
ou sobre a pessoa que o bebia e, 
mais importante, acrescentava 
uma pitada de humor para que a 
alegação “Somos os melhores” não 
fosse percebida como entediante 
ou pretensiosa. Absolut seria um 
produto que não se levaria muito 
a sério. Absolut seria um produto 
que se podia rir de si mesmo (Lewis, 
1996:12)
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citar torna-se, em suma, incontornável. E esta necessidade não é recente. 

Tal como no passado ela nem sempre foi assumida como tal — uma neces-

sidade — hoje, dada a proliferação de informação, a sua urgência parece-

-nos ainda mais evidente. Jacques Lendrevie (et al.) referia-se, na década 

de noventa a esta ideia de necessidade comunicativa, assinalando alguma 

relutância por parte das empresas:

Ainda há empresas, e não são poucas, que pensam que para se viver feliz 
é preciso viver-se escondido. É claro que estão enganadas, pelo menos 
por duas razões. 
A primeira é que se não comunicarmos deixamos o campo livre para ou-
tros: para a concorrência, claro está, e ainda para a distribuição […] a se-
gunda razão que deve convencer  as empresas a não permanecerem em 
silêncio é que o próprio silêncio é uma maneira de comunicar, que tem 
muitas vezes  conotações negativas (1992: 323)

Vinham estas considerações a propósito da dependência da personalida-

de de uma empresa relativamente à personalidade da(s) sua(s) marca(s). 

Ora, a personalidade não é apenas percepcionada através do conteúdo, 

mas também através da sua forma e do seu suporte. Este suporte pode 

passar pelos mais tradicionais, como jornais, revistas, cartazes, flyers, te-

levisão, mas com criatividade e originalidade, as empresas podem dispor 

de muito mais, alargando as suas matérias e suportes publicitários. Ilus-

tramos na página seguinte esta possibilidade na relação com o quotidia-

no, associando a função comunicativa aos suportes de função utilitária 

e diversificada na vida diária.  Aqui, o mobiliário urbano é  diretamente 

usado - e não indiretamente, com a afixação de mupis, por exemplo - para 

veicular mensagens que desafiam os sentidos e o sentido. Como nos avisa 

Pricken,  a publicidade pode ser incluída em objetos do nosso dia-a-dia e 

difundir-se no nosso mundo, uma vez que os seres humanos têm cinco senti-

dos, e não apenas a visão (2007:188).

A disponibilidade dos meios pode ser abundante mas tal não significa o 

sucesso de toda e qualquer ideia. Edson Athayde conta a história de uma 

ideia brilhante no mundo do marketing, que nunca poderá singrar devido 

à falta de investimento numa campanha publicitária adequada. Um mar-

queteiro cria a ideia de produzir cartões de visita com fotos, já que as pes-

soas se esquecem mais dos nomes do que das caras; no entanto, sem uma 

grande campanha de comunicação a tentar reverter a situação, o cartão de 

Cliente: careerbuilder.com
Agência: The Martin Agency, Virginia
Direção Criativa: Joe Alexander
Fotografia: Ruedi Hofmann

Cliente: Wilkinson
Agência: JWT, Bruselas
Direção Criativa: Christopher Gelder
Direção Artística: Aymeric Perceval

Cliente: Olay/Procter & Gamble
Agência: Saatchi & Saatchi, Sidney
Direção Criativa: David “Nobby” 
Nobay
Direção Artística: Matt Gilmour
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visita com foto será sempre encarado como uma coisa parola (1997:61).

Esta ou outras ideias, à partida, com destino semelhante, podem ter espa-

ço se articuladas com ações publicitárias capazes de mostrar novas com-

binações de formas, incentivar com outras relações ao nível dos conteú-

dos, abrir novas perspetivas para ideia que todos assumimos como velhas. 

Mas, concordando comAthayde, uma coisa será  (sempre) certa:

O consumidor percebe quando a publicidade é bem feita. Não é técnico 
no assunto. Mas não é parvo. Se há outro produto da mesma catego-
ria, com mais ou menos os mesmos benefícios, ou, no mínimo, com uma 
imagem socialmente melhor aceite, não vai ficar muito motivado por 
uma campanha feia e pobrezinha (1997:43)

As associações de marcas intangíveis enfatizam o valor extrínseco do pro-

duto para o consumidor e tendem a ser mais imaginárias e abstratas. 

As associações de marcas geram laços cognitivos e emocionais com os 

consumidores. Dessa forma, as marcas são utilizadas pelos consumi-

dores como marcadores de identidade, suportes para construir e man-

ter suas identidade. 

As pessoas procuram consumir produtos de marcas com quem estes se 

identifiquem, como se aquilo que eles consomem se tornasse naquilo que 

eles são, ou gostariam de ser, pois as associações que a marca transmite 

farão os consumidores quererem ou rejeitarem os produtos da marca. 

Como já vimos, muitos consumidores compram, na verdade, um produto, no 

entanto, o que levam para casa não é o produto, mas o seu significado. O valor 

simbólico das marcas muitas vezes supera o valor funcional ou utilitário para 

os consumidores. Desta forma, as marcas precisam ser capazes de criar um 

valor simbólico para os clientes, gerar e gerir este valor com cuidado para 

atender às expectativas sem as defraudar. Comunicar é uma atividade com-

plexa e sensível, por isso comporta riscos. Mas há equívocos que devem ser 

evitados, sob pena de falhanço de determinada ação publicitária. 

Há clientes que pensam que a melhor maneira de conquistar é pavonea-
rem-se. E exigem anúncios a dizer que são os melhores, os maiores e 
coisas assim. É típico. E é também um erro grosseiro. Nenhuma mulher 
vai para a cama com um tipo que mal conhece e que demonstra ter um 
ego do tamanho do Taj Mahal. É preciso ter tacto. É preciso ir com calma. 

PETA Campanha 
by Ogilvy, 2016
Uma campanha feita para a PETA 
— People for the Ethical Treatment 
of Animals — para alertar os 
consumidores para a crueldade 
para com os animais na produção 
de têxteis.
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É preciso descobrir as zonas exógenas do consumidor. Acariciá-las. E só 
depois partir para os finalmentes (Athayde, 1997:43)

É necessário percebermos que a relação do cliente com determinada mar-

ca é frequentemente uma relação forte, mas é construída no livre-arbítrio. 

Como antes vimos, a decisão no consumo cabe ao consumidor. E esta 

certeza parece ganhar particular evidência, na medida em que as marcas 

são como famílias postiças das quais decidimos fazer parte. Há marcas que 

determinam, inclusive, o que exteriormente queremos sinalizar para a socie-

dade. (Athayde, 1997:49)

Reforçamos a ideia de que a imagem da marca e a imagem de quem a con-

some confunde-se no espaço de representações sociais. Este fenómeno 

acompanha de modo intrínseco a posse de bens materiais e imateriais. 

Numa comunidade ou num grupo, a identidade de um indivíduo é cons-

truida por um conjunto de fatores aos quais não é estranha a posse de de-

terminados objetos. Objetos que ultrapassam a sua função utilitária para 

se estenderem na função simbólica. 

Acontece que estes dois valores, o utilitário e o simbólico, se articulam de 

forma complexa e, numa sociedade industrializada de matriz capitalista, 

esta complexidade parece clarificar as relações entre o poder (utilitário) 

dos produtos e o poder (simbolico) dos seus consumidores. Se a indústria 

produz artefactos com função semelhante, o que os tornará diferentes aos 

olhos do consumidor? Vejamos: 

A indústria cria produtos basicamente iguais. As lâmpadas acendem, os 
óleos lubrificam, os desodorizantes desodorizam. Em milhões de casos, 
o que vai destacar um produto dos outros são... as boas ideias, expres-
sas em marketing criativo, em publicidade criativa (Athayde, 1997:22)

Neste contexto, um fator parece constituir particular importância: a pro-

funda ligação dos seres humanos à narrativa. Vejamos esta ligação em 

dois aspetos fundamentais, em dois domínios que são fulcrais e esclare-

cedores: primeiro, o facto de não existirem vazios de significado - para o 

homem tudo adquire significado através da linguagem1  ou talvez até mes-

mo, precedendo a linguagem; segundo, o ser humano continua a ser um 

exímio contador de histórias e esta caraterística ultrapassa desafia, seja 

filósofos seja neurocientistas.2

1. Marina Yaguello, tal como outros 
linguistas, anota que “a liguagem tem 
horror ao vazio”. In Alice no País da 
Liguagem, p. ????
Por outras palavras, e assumindo a 
linguagem como capacidade básica 
humana, o horror dalinguagem ao 
vazio será o mesmo que o horror do 
homem ao vazio: em suma, o homem  
atribui significado. 

2 . No seu estudo “Signo, tempo 
e consciência: Gilles Deleuze e 
António Damásio”, Luís Carmelo 
anota, referindo-se às “histórias 
do cérebro”  que “toda a tradição, 
baseada na filosofia da consciência 
e que sublinha o importante papel da 
intencionalidade (...) é interpretada 
por António Damásio como uma 
consequência desta verificação 
simples: a capacidade do cérebro 
em contar histórias. Diz o autor: 
esse < dizer respeito a>, exteror so 
cérebro, tem exatamente < como 
base atendência natural do cérebro 
para contar histórias, o que ocorre 
sempre <da forma mais espontânea 
possível>.
In Músicas da Consciência, 

p. 109.
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Não será, então, por acaso, que esta qualidade humana atravessa qualquer 

geografia, qualquer tecnologia, mantendo-se sempre geral, funcional e atual. 

Um exemplo: Barry Libert e Jon Spector anotam, no domínio da gestão 

de empresas, um conjunto de tópicos e de estudos de caso em torno das 

estratégias de crawdsourcing no envolvimento da web. Não sendo este o 

nosso assunto, interessa-nos justamente a relação que os autores estabe-

lecem entre as comunidades online e as comunidades tradicionais, no que 

respeita à comunicação, à comunicação humana, no sentido de privilegiar 

a relação direta, a troca de impressões, a partilha de opiniões, a conversa, 

o contar histórias.

Dizem os autores que:

Tudo o que ponha os membros da comunidade a falar é bom. Tudo o que 
reduza a conversa é mau. Quando a comunicação de uma empresa é 
exageradamente exuberante ou demasiado especializada, pode acabar 
depressa com as conversas e impossibilitar o retorno que a empresa 
está à procura (2009: 158)

Privilegiar e fazer a manutenção daquilo que se mantém eminentemente 

humano, daquilo que nos carateriza numa base profundamente humana, 

e trabalhar esses princípios de forma inovadora para corresponder às exi-

gências de um mundo cada vez mais complexo e hiper-significante, onde 

a realidade e a fição se misturam mais do que nunca - é um desafio multi-

facetado que não pode estar, naturalmente, isento de riscos. 

Figuras de referência no universo que estamos a tratar agitam a nossa per-

ceção, ajudam-nos a perceber que há vias de ação cujo trânsito se torna 

obrigatório. Uma destas personalidades, Tom Peters, assume que prefere 

os livros de ficção aos livros de gestão e incentiva a experiência e o risco 

num mundo ligado pela comunicação, pelas pessoas em contínua relação. 

E elucida-nos sobre as exigências e motivações do mundo contemporâneo, 

quando deteta e assinala os respetivos contrastes entre o que já «era» e o 

que agora «é»:  

«produto» ou «serviço» [vs] «experiência»; é bom [vs] é fantástico; fun-
ciona [vs] deixa uma experiência indelével; «ainda bem que comprei» 
[vs] «quero mai!s»; cliente satisfeito [vs] membro de um clube; cliente 
da casa [vs] agente de marketing de boca-a-boca; recebe o queivalente 
ao que pagou [vs] fica surpreendido e encantado; está de acordo com a 
sua carteira[vs] está de acordo com a sua psique; lida com uma das sua 
necessidades [vs] ajuda a definir quem você é (Peters, 2008: 123)

3. Apesar da proliferação de 
soluções publicitárias enriquecidas 
e enriquecedoras, esta atividade 
não tem seido proporcionalmente 
acompanhada pela respetiva crítica. 

O exercício de opinião confina-
se ainda muito ao diálogo, ao 
comentário pessoal, em detrimento 
da sua publicação nos meios 
editoriais. 

No seu livro “Anúncios à Lupa”, logo 
na abertura, Eduardo Cintra Torres 
é assertivo quanto ao assunto: “a 
crítica de publicidade é invulgar em 
Portugal” p. 17
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Vejamos um exemplo desta criatividade num conjunto de marcas que 

conseguiram capitalizar a seu favor um espaço semântico relevante. Re-

conhecer este relevância não significa exercer a crítica3 que não nos com-

pete, apenas partir de uma verificação que julgamos ser pacífica.  Assim, 

não fazemos juízo de valor sobre os exemplos apresentados, 

nem escolhemos estes em detrimento de outros por razões pessoais. 

Em suma, as referências que  reunimos visa apenas ilustrar as qualidades 

e potencialidades das marcas relativamente ao seu consumo e aos seus 

consumidores. 

Apresentamos a seguir um conjunto de exemplos relacionados com diver-

sas bebidas, seguido de alguns exemplos relacionados com os vinhos e, 

por fim, os exemplos relacionados com o Vinho do Porto, concentrando 

assim, gradualmente, a  atenção no nosso objeto específico de estudo. 
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Red Bull

Inspirado pelas bebidas funcionais do 
Extremo Oriente, Dietrich Mateschitz 
fundou a Red Bull em meados dos 
anos 80. Desenvolveu não apenas 
um novo produto, mas também um 
conceito de marketing único e lançou 
a Red Bull Energy Drink na Áustria a 
1 de abril de 1987. Nascia assim, uma 
categoria de produto completamente 
nova - bebidas energéticas.

Durante quase 3 anos, de 1984 
a 1987, Dietrich Mateschitz 
trabalhou na fórmula da Red Bull, 
no posicionamento da marca, 
na embalagem e no conceito de 
marketing.

Sempre com um tom divertido 
e jovem, a Red Bull procurou 
associar-se a personalidade que 
transparecessem esses valores. 
Desta forma, podemos ver, 
frequentemente, desportistas 
internacionais a representarem 
a marca. Como por exemplo, em 
1994, a Red Bull tornou-se global, 
quando os lendários Robby Naish e 
Björn Dunkerbeck assinaram como 
as primeiras estrelas do desporto 
internacional da empresa.
https://www.redbull.com/pt-pt/
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Absolut Vodka

Em 1980, Bill Tragos e Dick Costello 
sentiram necessidade de criar uma 
boa campanha para a Absolut para 
reposicionar a marca. A ideia da 
empresa era colocar-se lado a lado 
com a Stolichnaya (Vodka Russa). 
Estabeleceram que para o fazer, 
teriam que classificar a Absolut como 
a melhor vodka no mercado, sem ter 
que o dizer explicitamente. 
O formato da campanha estava 
desenhado por apenas duas palavras 
(a primeira seria sempre Absolut), 
o anúncio dizia algo elogioso ou 
lisonjeiro sobre o produto em si 
ou sobre a pessoa que o bebia e, 
mais importante, acrescentava 
uma pitada de humor para que a 
alegação “Somos os melhores” não 
fosse percebida como entediante 
ou pretensiosa. Absolut seria um 
produto que não se levaria muito 
a sério. Absolut seria um produto 
que se podia rir de si mesmo (Lewis, 
1996:12)

A campanha durou mais de 15 
anos, respeitando sempre o seu 
formato de duas palavras e sempre 
caracterizada pela garrafa da 
Absolut. A campanha procurou aliar-
se a vários grupos de consumidores, 
envoltos em temas pessoais, como 
cidades, festas, temas artísticos e do 
mundo da moda. Manteve-se, desta 
forma, sempre atual e ativa.
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COCA-COLA

Esta marca clássica tem nos 
lembrado de “Drink Coca-Cola” desde 
1886 e agora incentiva milhões de 
pessoas ao redor do mundo para 
“Open Happiness” todos os dias. 
Uma coisa que se manteve constante 
ao longo da história da Coca-
Cola é as inovadoras campanhas 
de marketing que lançaram e 
relançaram a marca e seu produto 
para o mundo. 
A história da publicidade está 
repleta de campanhas de marketing 
famosas, que estão entre as mais 
eficazes do mundo.
https://www.webfx.com/blog/

marketing/case-study-coca-cola-

marketing/
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Super Bock

A Super Bock conseguiu manter o 
seu estatuto, mesmo com um preço 
mais elevado que a concorrência, 
devido à lealdade que esta transmite 
e o constante investimento em 
campanhas que demonstram ao 
consumidor preocupação por parte 
da marca. É a marca líder de cerveja 
a nível nacional, determinada 
pela preferência da maioria dos 
consumidores, através do seu 
investimento nas variáveis do 
marketing mix.  

Assente numa forte imagem de 
marca, a Super Bock remete a valores 
como tranquilidade e amizade 
duradoura e apela ao coração dos 
consumidores através da sua 
linguagem.

Esta assegura-se pelo seu papel 
dinamizador na área cultural, 
incentivando hábitos que refletem 
a sua filosofia de convívio, amizade 
e jovialidade adquirindo um 
estatuto graças à autenticidade 
dos seus valores, desde sempre 
inalteráveis. Mas o seu lugar é 
também assegurado pelo constante 
investimento em abordagens 
criativas e inovadores que 
comunicam com o consumidor de 
uma forma mais ou menos direta.
O constante investimento em 
publicidade, tanto na televisão, 
como cinema, exterior e internet, 
faz com que detenha um dos lugares 
mais prestigiados em Portugal e no 
coração dos portugueses. 
Alexandre, D., Manuel, R. & Laima, S., 2003. 

Dois Dedos de Espuma. Focus, 5(Super 

Bock)
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Bandida do Pomar

Bandida do Pomar é a uma aposta 
nas sidras da Sociedade Central de 
Cervejas, que neste segmento já 
comercializa a Strongbow. A marca 
é portuguesa, enchida em Vialonga, 
mas a matéria-prima não é nacional, 
porque o tipo de maçãs usado não 
é produzido em Portugal por causa 
do clima. “
O target da Bandida do Pomar é 
bastante óbvio: jovens, na medida 
do possível, uma vez que é uma 
bebida alcoólica. Os jovens de 
hoje consolidaram claramente a 
sua posição nas redes sociais e a 
marca tira bastante proveito dessa 
característica na nova geração de 
jovens adultos.
Toda a comunicação se constrói 
sobre a sua identidade espontânea 
e imprevisível. Mas não se 
iludam! O objetivo é proporcionar 
uma experiência numa linha 
de imprevisibilidade para os 
consumidores, o que na verdade, 
contrariamente ao que transmite, 
implica um trabalho criativo pré 
ponderado e trabalhado com alguma 
antecedência, sem esquecer, claro, a 
atenção constante às novidades da 
envolvente.
https://medium.com/@brightlxagency/

quando-a-bandida-sai-da-toca-

c0d1616c8ded
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Revista
de Vinhos

A Revista de Vinhos é a publicação 
de referência no segmento de vinhos 
e gastronomia. Com 28 anos de 
edição mensal continua, é o meio 
com mais notoriedade do mercado 
influenciando o comportamento 
de muitas dezenas de milhares de 
consumidores.

O focus editorial da revista são 
as provas de vinhos, visitas a 
produtores e regiões vínicas 
em Portugal e no estrangeiro, 
entrevistas com personalidades 
desta área, colunas de opinião sobre 
temas vínicos e gastronómicos, bem 
como avaliações de harmonização 
vinho-gastronomia. A gastronomia, 
os produtos gourmet e o turismo 
eno-gastronómico são também 
temas fortes da Revista de Vinhos 
—  A Essência do Vinho: crítica 
e avaliação de restaurantes, 
informação sobre produtos 
gastronómicos, sugestões de 
viagens e locais a visitar.
http://www.revistadevinhos.pt/revista



41



42 VINHO DO PORTO. 
OFFLEY, UM CASO BICUDO, 
UM CONTRIBUTO DES-AFIADOR

ENQUADRAMENTO

Graham’s 

A história dos dois irmãos que 
fundaram, em 1820, aquela que se 
viria a tornar uma das melhores casas 
de vinho do Porto. William e John 
Graham dedicaram-se à produção 
do Vinho do Porto, beneficiando 
das suas relações comerciais 
privilegiadas com a Escócia e a Índia, 
para projetar o nome Graham’s Port 
que chega aos nossos dias.
O primeiro contacto com a família 
Symington deu-se em 1882, quando 
Andrew James Symington, um 
escocês de 19 anos, viajou para 
Portugal para trabalhar com os 
Graham, tendo-se, algum tempo 
depois iniciado, por conta própria no 
comércio do Vinho do Porto.
Em 1970 a família Symington adquiriu 
a marca Graham’s e continuaram o 
legado da marca, como produtora de 
vinhos extraordinários.
https://iportwine.com/pt/academia/

casas-vinho-do-porto/casa-grahams/
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Poças Júnior 

As esculturas-viagem pelo universo 
do Vinho do Porto de Luís Mendonça, 
ilustrador, designer, professor 
universitário e editor, resultam de 
um trabalho de design em torno da 
Poças Júnior.
As 33 esculturas, requerem tempo, 
valorizam, fomentam uma relação 
com o público e remetem para a 
sofisticação. Incluem o respeito 
pelo património material e simbólico 
que envolve o Vinho do Porto, mas 
acrescentam, somam perspetivas, 
criam e expressam caminhos 
emotivos, sugerem transformações 
no hábito social da bebida, novos 
contextos, lugares e momentos de 
fruição. Informam e divertem.
Na companhia de textos de Emílio 
Remelhe, as garrafas-escultura 
ampliam a carga semântica, o poder 
simbólico e o forte valor histórico, 
social, económico e cultural deste 
ícone nacional.
https://www.pocas.pt/pt/pocas-art/
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Taylor’s

Desde a sua fundação, em 1692, por 
Job Bearsley, a empresa manteve-se 
independente. Agora, no seu quarto 
século, a firma cresceu e prosperou, 
estabelecendo-se como uma das 
casas históricas de vinho mais 
respeitadas de todo o mundo. Isto foi 
conseguido através da perseverança, 
espírito pioneiro e da continuidade de 
tradição em que sucessivas gerações 
da família se envolveram. 

A Taylor’s tem o compromisso de 
permanecer independente.
A independência garante a 
continuidade de propósito 
necessário para fazer vinhos de 
qualidade e de caráter. 
Esta empresa também conserva uma 
herança inestimável de experiência e 
capacidade transmitida através das 
gerações há mais de três séculos.

A Taylor’s procedeu recentemente 
à renovação das suas caves 
tricentenárias, por forma a incluir um 
programa de visitas no seu novo e 
inovador museu.

O visitante terá, desta forma, a 
oportunidade de viajar até ao 
passado e aprender mais sobre: a 
história do vinho do Porto, a atual 
produção vitivinícola, a região 
duriense e a história da casa 
Taylor’s, inclusivamente tomando 
conhecimento sobre o seu percurso 
até aos nossos dias e sobre os 
seus preciosos vinhos do Porto de 
excecional qualidade.
https://www.taylor.pt/pt/sobre/historia
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Ramos Pinto

Fundada por Adriano Ramos Pinto 
em 1880, a Casa Ramos Pinto 
depressa se fez notar pela sua 
estratégia de inovação e pioneirismo. 
Associada a vinhos engarrafados de 
qualidade, implantou-se no mercado 
brasileiro no início do século XX e 
rapidamente se tornou responsável 
por metade do vinho exportado
para a América do Sul, enquanto 
ia conquistando  gerações de fiéis 
apreciadores em Portugal e na 
Europa. Estas foram consequências 
naturais de uma estratégia de 
vanguarda, apoiada na modernização 
dos circuitos de selecção, lotagem 
e envelhecimento, na investigação 
vitivinícola constante e no especial 
cuidado que Adriano Ramos Pinto 
dedicou à embalagem e promoção 
dos seus vinhos.

Deste apaixonante percurso nasceu 
uma colecção única de objectos 
de arte, hoje expostos na Área 
Museológica - Casa Ramos Pinto, 
recentemente inaugurada.
O gosto pela cultura, incutido por 
Adriano Ramos Pinto na filosofia 
de actuação da Casa Ramos 
Pinto, mantém-se até aos nossos 
dias. Já em 1997, a Casa Ramos 
Pinto criou o Museu de Sítio de 
Ervamoira, destinado à investigação 
ambiental, enológica, arqueológica e 
antropológica do Vale do Côa. Existe 
ainda à disposição dos investigadores 
um Arquivo Histórico, em Vila Nova 
de Gaia, com um precioso acervo 
documental sobre a produção e 
exportação de vinhos desde as 
últimas décadas do século XIX.
http://www.ramospinto.pt/origem.

aspx?ID=2
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Porto Cruz 

“A Mulher de Negro é a campanha 
da Porto Cruz há mais de 30 
anos. Foi uma campanha que foi 
iniciada em 1985. “Esta Mulher de 
Negro simboliza a graciosidade 
e simboliza a marca Porto Cruz. 
Depois, contrasta com todas as 
cores de Portugal e com todos os 
cenários. Tem um lado de fado, mas 
o vinho do Porto é muito mais do 
que a cidade do Porto. O vinho do 
Porto é de Portugal. E, por isso, é 
que esta Mulher de Negro contrasta 
com o Teatro Azul de Almada, com a 
tipicidade do Bairro Alto, com a Casa 
da Música, com as paisagens secas 
do Alentejo, com o nosso mar... Nós 
encontramos todos esses cenários 
com a Mulher de Negro”, relembra.
 https://www.sabado.pt/gps/detalhe/

ha-tres-novas-mulheres-de-negro-no-

espaco-porto-cruz

As célebres campanhas CRUZ, 
coloridas e elegantes permitiram 
com o tempo reforçar a notoriedade 
e imagem da nossa marca.
https://www.porto-cruz.com/pt-pt/

nossa-saga-publicitaria
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Velhotes 

A marca de Vinho do Porto 
“Velhotes” volta à comunicação, 
com uma campanha nacional “Gosto 
deste Porto”, três décadas depois da 
última comunicação com o público.
Desde o seu surgimento, em 1934, 
a marca Velhotes manteve sempre 
um lugar cimeiro nas preferências 
dos portugueses, sendo atualmente 
a marca líder em volume de vendas 
de Vinho do Porto no mercado 
nacional, de acordo com a Nielsen. 
A marca da casa Cálem pretende 
agora consolidar este estatuto, 
“aproximando-se do seu público-
alvo e procurando atrair novos 
clientes, através da aposta numa 
arrojada e ambiciosa campanha 
de comunicação”. A ideia, explica a 
direção de marketing, “é conciliar o 
tradicionalismo e intemporalidade 
que caracteriza a marca Velhotes, 
com a inovação e arrojo que exigem a 
atualidade e espaços como as redes 
sociais”.
“Apostando em mensagens 
descontraídas, bem-humoradas 
e marcadamente regionalistas, 
a marca promete proporcionar 
momentos bastante divertidos aos 
seguidores, com um bem conseguido 
cruzamento entre a atualidade e a 
visão conservadora das gerações 
anteriores”, explica a direção de 
Marketing. “Estar presente nas redes 
sociais permite-nos não só manter 
um contacto direto e privilegiado 
com o tradicional consumidor de 
Vinho do Porto, como facilita o 
acesso a novos públicos, através de 
inovadoras formas de interação”, 
acrescenta.
https://www.dinheirovivo.pt/marketing-

pub/galeria/gosto-deste-porto-nova-

campanha-nacional-da-velhotes/



48 VINHO DO PORTO. 
OFFLEY, UM CASO BICUDO, 
UM CONTRIBUTO DES-AFIADOR

ENQUADRAMENTO

Campanhas
Tridimensionais

As campanhas tridimensionais 
são campanhas relativamente 
recentes (surgindo por volta dos 
anos 70) e vêm tentar acompanhar 
o crescimento e evolução da 
tecnologia e sociedade.
A grande vantagem deste 
formato de campanha é estimular 
o consumidor a conhecer os 
produtos pelas suas qualidades e 
características, atendendo, assim, 
às suas necessidades e criar um 
impacto mais imediato na relação de 
consumidor/marca.
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A grande diversidade de exemplos entre os quais selecinámos estes, e a 

ainda maior diversidade de ligações semânticas que cada um deles ativa 

enquanto campanha ou produto publicitário são evidentes. Este facto re-

mete- nos para as questões de significado e sentido que nos interessam 

explorar no nosso projeto. 

Nos últimos exemplos parece-nos que pode residir um maior potencial na 

relação com o público. Cremos que, através deles, as relações física, emo-

cional e intelectual  com o transeunte, o utilizador, o consumidor se pres-

tam ao alargamento do espetro semântico. A abordagem tridimensional 

parece-nos trazer assim para o espaço publicitário soluções particular-

mente valiosas. 

Em A Aventura Semiológica, obra editada entre nós nos anos oitenta, e 

num texto particularmente oportuno no nosso contexto, “ A Cozinha do 

Sentido”,  Roland Barthes afimava:

Uma peça de vestuário, um automóvel, um cozinhado, um gesto, um fil-
me, uma música, uma imagem publicitária, um conjunto de móveis, um 
título de jornal (...) que poderão eles ter em comum? pelo menos isto: to-
dos eles são signos. (p. 149)

E o autor discorre sobre o assunto, de forma esclarecedora:

Quando me desloco na rua — ou na vida — e encontro esses objetos, im-
ponho, a todos, necessariamente sem me dar conta, uma mesma ati-
vidade, que é a de uma certa leitura: o homem moderno, o homem das 
cidades, passa o tempo a ler. Lê, em primero lugar e sobretudo, imagens, 
gestos, comportamentos (...) todas essas <leituras> são demasiado im-
portantes na nossa vida, elas implicam demasiados valores sociais, mo-
rais, ideológicos (idem, ibidem).

Se a olhos (e a mente) humanos tudo tem potencial significado, parece-

-nos ser pertinente, no que respeita à publicidade, uma maior rentabiliza-

ção dos meios à procura de maior otimização dos resultados. Tal implica, 

um alargamento estratégico das propostas publicitárias beneficiando a 

marca na pluralidade de públicos e na diversidade de sentidos. 

Mas como como configurar, organizar, produzir e implementar tal diversi-

dade com a necessária coesão? Como despoletar e desenvolver as ideias? 

Como construir e desenvolver estratégias e artefactos?

No início da década de sessenta, 
James Webb Young escrevia este 
texto carismático sobre ideias e 
propaganda (publicidade), no Novo 
México, num domingo à tarde, para 
lecionar uma aula no dia seguinte.

A edição a que tivemos acesso foi 
publicada em português, no Brasil, 
passados mais de trinta anos sobre 
a sua escrita.

Diz o autor que “na época não existia 
literatura sobre o assunto e ... não se 
lembrava de ter visto livros sobre o 
tema” (Young, 1994, p. 14)
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James Webb Young (1994: 46), para quem uma ideia não é nada mais nade 

menos  do que uma nova combinação de elementos é peremptório a afirmar  

o caráter eclético das referências dominadas por quem produz trabalho 

publicitário. Dizia ele a este propósito: 

Todos os bons criadores de propaganda que conheci tinham dois traços 
notáveis. primeiro, não havia assunto neste planeta pelo qual eles não se 
interessassem — digamos, de costumes funerários egípcios a Arte Mo-
derna. Cada faceta da vida era fascinante para eles. segundo, estavam 
sempre folheando livros, jornais e revistas à procura de informações so-
bre novos campos (Young, 1994: 45)

Vejamos o publicitário como um coletor, pois o que parece importar, antes 

de mais, na produção das suas ideias é a pesquisa. O que por si só nada 

faz, a colheita e organização de dados, prossegue para o trabalho de ope-

rações mentais que sintetizam aquilo a que chamamos ideias. Admitindo 

que este processo digestivo mental que sucede a pesquisa é de difícil expli-

cação, Young recorre a metáforas e a analogias, dizendo: 

Para começar, é preciso pegar diferentes tópicos do material coletado e 
senti-los bem, como se estivesse  usando os tentáculos da sua mente. 
Escolha um item, vire-o para um lado e para o outro, observe-o sob luzes 
diferentes e perceba seu significado. Pegue dois itens juntos e tente en-
caixá-los” - insiste o autor, para rematar - “o que você está procurando 
é a relação, a síntese na qual tudo se juntará numa combinação perfeita, 
como um quebra-cabeça (Young, 1995: 52)

Estes procedimentos remetem para o trabalho projetual em torno da mar-

ca, do qual iremos ratar na segunda parte do nosso texto. Ficam em re-

serva estas considerações e exemplos que motivarão o projeto depois de 

abordados dois tópicos que nos parecem necessários, para concluir apri-

meira parte: oVinho do Porto, a empresa Sogrape e sua marca Offley, so-

bre a qual concentramos o nosso projeto. 
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O cultivo da uva nas regiões que correspondem atualmente a Portugal re-

monta a, pelo menos, 4000 anos. Apesar de não haver certezas, pensa-se 

que a vinha terá sido cultivada pela primeira vez em terras da Península Ibé-

rica (vale do Tejo e Sado), cerca de 2 000 anos a.C., pelos Tartessos, segundo 

o Instituto da Vinha e do Vinho.4 

 

Os romanos, que chegaram a Portugal no século II a.C. e por cá perma-

neceram por mais cinco séculos, introduziram novas variedades de uva 

e aperfeiçoaram as técnicas de cultivo como é o caso da poda. Já nessa 

altura há registos de vinhas e vinho nas margens do rio Douro, apesar de 

apenas no século XVII aparecerem os primeiros vinhos denominados de 

“vinho do porto”, dos quais existem referências à sua exportação na se-

gunda metade desse mesmo século. 

Foi aliás nessa altura que surgiu a Kopke, a companhia de vinhos de porto 

mais antiga, criada em 1638. 

Em 1386, o Tratado de Windsor tinha estabelecido uma estreita aliança 

política, militar e comercial entre a Inglaterra e Portugal. Sob os termos 

do tratado, cada país concedeu aos comerciantes do outro país o direito a 

residir no seu território e a comercializar em condições de igualdade com 

os seus próprios súbditos. Desenvolveram-se relações comerciais fortes e 

dinâmicas entre os dois países e muitos comerciantes ingleses estabele-

ceram-se em Portugal. Na segunda metade do século XV uma quantidade 

significativa de vinho português era exportada para a Inglaterra, muitas 

vezes em troca do famoso bacalhau.5 

O VINHO DO PORTO

KOPKE é a  mais antiga casa 
de Vinho do Porto, 
fundada em 1638.

4. https://www.ivv.gov.pt/
np4/47/ consultado em 25 de
abril de 2019 

5. https://www.taylor.pt/
pt/o-que-e-o-vinho-do-porto/
historia-do-vinho-do-porto
consultado em 21 de fevereiro
de 2019 
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Tudo isto se ficou a dever à necessidade da Inglaterra se afastar do merca-

do francês e investir noutros mercados, parecendo os vinhos portugueses 

uma boa oportunidade para essa diversificação, ainda por cima salva-

guardada por uma das alianças de potências mais antigas no mundo.

No entanto, quando os vinhos eram transportados para Inglaterra per-

diam parte das suas qualidades. É daí que surge a ideia de lhes adicionar 

uma percentagem de aguardente de forma a dar-lhes maior estabilida-

de. A estes vinhos foi dado nome de “vinhos de embarque”. Até cerca de 

1756 a sua elaboração seguia o chamado ‘processo antigo’ de vinificação. A 

aguardentação (sempre em pequeno volume) só era acrescentada depois 

de terminada a fermentação, obtendo-se assim vinhos secos. Em 1820 sur-

ge o processo de aguardentação dito ‘moderno’. Nesta nova modalidade, a 

fermentação passou a ser interrompida antes da transformação completa 

dos acúcares em álcool que ocorre por  ação das leveduras. Este proces-

so de elaboração só passou a ser generalizado em 1852, altura em que os 

vinhos do Porto começaram a assemelhar-se aos que encontramos hoje. 

Hoje, os Vinhos do Porto constituem um produto de eleaboração sofisti-

cada.   A ciência e a tecnologia têm contribuído para garantir a crescente 

qualidade. De forma harmonizada com alguns dos procedimentos tradi-

cionais, o conhecimento científico e o apoio tecnológico nas tarefas ou-

trora rudimentares têm contribuído para especializar os trabalhos, quer a 

montante, na viticultura quer a jusante, na vinificação. 

A produção de conhecimento afeta ao vinho do Porto tem aumentado signi-

ficativamente. Estudos académicos, artigos especializados, eventos promo-

vidos no domínio da enologia, departamentos universitários que tomam o 

vinho do Porto como objeto de estudo são exemplos de uma atenção qualifi-

cada e qualificadora, que proporcionam a crescente evolução deste produto 

e o crescente interesse multidisciplinar pela sua cultura. 

Uma das ocorrências mais significativas no historial do Vinho do Porto 

culminou na declaração da UNESCO, com a classificação patrimonial má-

xima para a região duriense, elevando-a ao título de Património Mundial 

da Humanidade. 

O barco Rabelo é um dos mais sig-
nificativos ícones associados à cul-
tura do Vinho do Porto. Antes do 
envolvimento do caminho de ferro 
neste transporte, o barco cumpria 
esta função e, em contrapartida, 
determinava um modo de vida rio 
abaixo e rio acima recheado de 
perigos e peripécias. 

Evolução do desenho da garrafa do 
Vinho do Porto. 
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PRODUÇÃO

É na região do Douro que se produz vinho do Porto. É umas das primeiras 

regiões do mundo a ser regulamentadas e demarcadas, tendo sido oficial-

mente demarcada em 1756 instituída por Marquês de Pombal. 

A sua demarcação foi uma das atribuições da Companhia Geral da Agri-

cultura das Vinhos do Alto Douro criada por Alvará Régio dia 10 de se-

tembro (dia do vinho do Porto) cuja lei prentendia manter e garantir a 

qualidade dos vinhos, conservando a cultura das vinhas em benefício 

da saúde pública. 

Atualmente é o IVDP, I.P que tem por missão promover o controlo da qua-

lidade e quantidade dos vinhos do Porto, regulamentar o processo produ-

tivo, como também proteger e defeder as denominações de origem Douro 

e Porto e indicação geográfica Duriense.

A região do Douro encontra-se a nordeste de Portugal e estende-se a uma 

região que ocupa uma área de 250.000 hectares entre Barqueiros, junto 

ao Mesão Frio e Barca de Alva, junto à fronteira com Espanha, sendo que 

a área de vinha plantada é de cerca de 44.000 hectares e reúne uma série 

de condições naturais ímpares que fazem com que seja a única do mundo 

onde se possa produzir vinho do Porto. As montanhas e vales ao longo 

da sua extensão, ladeiam o rio Douro e seus afluentes e formam um mi-

croclima único, mediterrânico e continental (invernos são frios a muito 

frios, com chuva e os verões quentes a muito quentes e secos). Esta região 

subdivide-se em três zonas: Baixo-Corgo, Cima-Corgo e Douro Superior. 

Os solos, na maior parte da Região Demarcada e em particular ao longo 

do vale do Douro e seus afluentes, são na sua quase globalidade, derivados 

de xistos, ou grauváquico ante- ordovício, com algumas inclusões de uma 

formação geológica de natureza granítica, envolvente. O xisto é uma ro-

cha laminada que permite a infiltração da água e das raízes e é essencial 

para a sobrevivência da vinha em períodos muito secos ou muito quentes, 

formando uma camada protetora que retém o calor à superfície, manten-

do o solo fresco para a planta.

O vinho do Porto distingue-se dos outros vinhos pela sua fermentação 

não completa, que vai originar um vinho mais doce e com um teor alcóo-

lico acima de um comum vinho de mesa. 

O Baixo-Corgo com 
aproximadamente 51% da área 
ocupada por vinha, é toda a 
margem direita do Rio Douro, desde 
Barqueiros ao Rio Corgo (Régua). 
Na margem esquerda, desde a 
freguesia de Barrô até ao Rio Temi-
Lobos, nas proximidades da Vila de 
Armamar. 
O Cima-Corgo com 
aproximadamente 36%, apoia-se na 
anterior e vai até ao meridiano que 
passa no Cachão da Valeira; 
O Douro Superior com 
aproximadamente 13%, vem do 
Cima-Corgo e vai até à fronteira 
espanhola.
https://www.vinha.pt/vinhos-com-

historias-regiao-demarcada-douro/
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VINDIMA

Todo este processo se inicia no Douro. A Vindima faz-se anualmente, 

quando as uvas amadurecem, num período que decorre entre finais de 

Agosto até meados de Outubro. Após a vindima, as uvas são transportadas 

em caixas e tinas para adegas. 

Hoje em dia, as uvas são descarregadas para tegões nas adegas, desen-

gaçadas e cuidadosamente esmagadas, indo de seguida para cubas inox 

ou lagares onde são fermentadas, com as películas, mas antigamente este 

procedimento, a chamada pisa da uva, era essencialmente manual. Acre-

dita-se que o desempenho do procedimento manual é capaz de gerar uma 

melhor extração de cor e de outros componentes e ácidos, indispensáveis 

à longevidade do vinho.

Embora para a produção do vinho do Porto possam ser usadas cerca de 

trinta variedades de uva6, as vinhas mais modernas são normalmente 

compostas de uma seleção de cinco ou seis castas tintas de alta qualidade, 

geralmente reconhecidas por produzirem os melhores vinhos. Algumas 

outras castas podem ser adicionadas em proporções menores e quando 

condições específicas de cultivo assim o exijam. As principais castas pas-

sam pela Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz, Tinta Barroca e 

Tinta Cão. 

A Touriga Nacional é das castas mais tintas mais reconhecidas pela sua 

qualidade, embora, raramente, seja encontrada em quantidade suficiente 

fora das quintas dos exportadores. As suas bagas produzem vinhos escu-

ros e concentrados, com um sabor frutado intenso com taninos maciços 

abundantes. É conhecida pela profundidade, volume e longevidade que 

confere aos vinhos. 

A Touriga Francesa tem qualidades semelhantes às da Touriga Nacional, 

mas o seu carater é mais subtil e aromático, o que concede uma boa es-

trutura ao vinho. 

A Tinta Barroca produz vinhos doces, macios e redondos na boca. Como 

são uvas ricas em antocianinas, apresentam mais cor do que estrutura. 

A Tinto Cão é uma das mais castas mais antigas do Douro. Adapta-se bem 

ao clima seco e quente da região, sendo bastante fiável pois cresce mes-

mo em solos poucos férteis. As suas bagas produzem uma acidez fresca e 

textura aveludada, tornando-se finas com a idade. Embora seja das castas 

com mais qualidade e mais antigas, é das menos plantadas devido ao seu 

baixo rendimento.

6 . https://www.taylor.pt/pt/o-que-
e-o-vinho-do-porto/a-regiao-do-
douro/as-castas.
consultado a 20 de Março de 2019
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As uvas são desengaçadas e o seu sumo fermentado, com ou sem pele. 

A Fermentação é o processo que converte o sumo da uva em vinho, em 

resultado de várias leveduras no mosto. Processo que se denomina fer-

mentação que, no caso do vinho do Porto, se interrompe. As leveduras e 

o açúcar transformam-se em álcool e dióxido de carbono. A fermentação 

é interrompida quando se adiciona, ao mosto da uva, uma percentagem 

de aguardente vínica neutra, incolor, de aroma natural e não envelhecida, 

com 77% de álcool. A aguardentação vai neutralizar as leveduras e inibir 

a fermentação, aumentando o teor de álcool e retendo o açúcar ainda não 

transformado das uvas. O resultado são vinhos com grande diversidade 

em cores, sabores e aromas, com um teor alcoólico médio de 20% e com 

cerca de  100 g/cm3 de açúcar residual.7

AMADURECIMENTO

Após a fermentação ter sido interrompida, o novo vinho vai ser mantido 

em armazéns onde vai repousar até à primavera do ano seguinte. É nos 

armazéns que a cor ganha a sua estabilidade. 

Na primavera, o vinho do Porto é transportado até às caves de envelheci-

mento, algumas localizadas no douro e outras instaladas no Cais de Gaia. 

As caves de Gaia reúnem as condições ideais de temperatura e humida-

de para o processo de amadurecimento do vinho. Aqui vão maturar, por 

um período mínimo de três anos, dentro de toneis, balseiros ou pipas de 

carvalho. O tamanho dos balseiros e pipas, assim como o tempo que o 

vinho permanecerá neles, irão influenciar a forma como o vinho se vai 

moldar, permitindo-o desenvolver cores e aromas elegantes e requinta-

dos. Os vinhos são guardados de acordo com o seu potencial. Balseiros e 

toneis (grande volume) sobretudo para vinhos do Porto brancos e tintos 

poderosos e/ou destinados a longa guarda e pipas (pequeno volume) espe-

cialmente para vinhos do Porto delicados e vinhos velhos.

A produção do Vinho do Porto está 
ligada à tradição mais enraizada nos 
processos artesanais e, ao mesmo 
tempo, à mais avançada tecnologia 
que garante a qualidade do trabalho 
de viticultura e a sofisticada 
elaboração enológica.
Vemos nas imagens um lagar 
mecânico e um lagar tradicional da 
pisa da uva. Neste segundo caso, a 
fotografia documenta um momento 
histórico, onde estão reunidos os 
produtores do Douro no lagar da 
Niepoort, anfitriã de um evento que 
nunca tinha sido levado a cabo e 
provavelmente jamais será repetido. 
Em 2013, o alemão Axel Probst, um 
apaixonado pelo Vinho do Porto, 
convidou uma vintena de produtores 
do Douro para juntarem uvas das sua 
melhores vinhas, visando produzir 
um vinho especial e uma fotografia 
especial.
Denominado O-Port-Unidade, este 
projeto doou grande parte da receita 
de vendas à organização solidária 
duriense Bagos d´Ouro. 
Mia informação sobre o projeto 
pode ser encontrada em http://
quevedoportwine.com/pt/

7. https://www.sograpevinhos.
com/enciclopedia/guia_vinho/
vinificacao/madeira_aberta. 
Consultado a 24 de Março de 2019
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ESTILOS E CATEGORIAS

O vinho do Porto está dividido em estilos e categorias. São quatro os es-

tilos de vinho do Porto existentes: Branco, Ruby, Tawny e Rosé. Tanto o 

Ruby, como o Tawny e o Rosé são produzidos através de castas vermelhas, 

sendo que a grande diferença entre o Tawny e o Ruby está na forma de 

envelhecimento. 

Os Tawnies envelhecem em madeira de carvalho, por um processo de oxi-

dação do vinho através dos poros da madeira. Este envelhecimento é feito 

de forma cuidadosa, tendo o provador de olhar, sentir e memorizar os vi-

nhos em stock no armazém. Existe sempre a possibilidade de muitos des-

tes vinhos terem que ser “passados a limpo”, filtrados e colocados noutra 

pipa, onde vão arejar, respirar e abrir. As suas cores remetem mais a um 

vermelho atijolado, de laranja ou dourados, com cheiros e sabores do tipo 

oxidativo e muitos outros mais voláteis e esterificados. 

Os Rubis, mantém as suas cores iniciais, vermelhos intensos e cheiros e 

sabores a frutos silvestres vermelhos, como amoras, framboesas, cerejas 

e outros contrates florais como rosa, cravo da índia, esteva…

Os Rosés, de cor rosada são obtidos por maceração pouco intensa de uvas 

tintas e em que não se promovem fenómenos de oxidação durante a sua 

conservação, são vinhos para serem consumidos novos devido à exube-

rância aromática com notas de cereja, framboesa e morango. Na boca são 

suaves e agradáveis. Devem ser apreciados frescos ou com gelo, podendo 

ainda ser servidos em diversos cocktails.

Os Brancos apresentam tonalidades diversas (branco pálido, branca palha 

e branco dourado), intimamente relacionadas com a tecnologia de produ-

ção. Quando envelhecidos em casco, durante muito anos, os vinhos bran-

cos adquirem, por oxidação natural, tons progressivamente mais escuros, 

passando de amarelos ricos a tons dourados de ouro velho e âmbar. Es-

tes podem ser classificados em termos de doçura como extra-seco, seco, 

meio-seco, doce e muito doce. A doçura do vinho é condicionada pelo mo-

mento de interrupção da fermentação.

Os vinhos do Porto variam em estilo mas também em categoria. A catego-

ria está relacionada com o tempo de amadurecimento e revela a qualidade 

do vinho. As categorias variam entre Clássica a Especial.

Estilos de Vinho do Porto
Os diferentes estilos de Vinho do 
Porto estão intimamente ligados 
a uma grande diversidade de 
contextos e circunstâncias que 
são determinantes no modo de 
consumo. 

Corpo, cor, textura ou sabor são 
meticulosamente combinados 
com o tipo de alimentos que 
acompanham e cuidadosamente 
indicados para distintos momentos 
e oportunidades de consumo. 
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É importante salientar que o vinho do Porto é um vinho geralmente de 

lote, ou seja, uma combinação de vinhos de diferentes colheitas. Isto acon-

tece para que a marca possa manter o seu estilo e preservar os seus aro-

mas, os seus sabores, as suas cores.

Vejamos as diferentes categorias e estilos de vinhos produzidos:

– Na “Categoria Clássica” podemos encontrar vinhos de todos os estilos 

anteriormente descritos. São vinhos que amadurecem durante três anos, 

em média.  

— Na “Categoria Especial” podemos encontrar todos os estilos anteriormente 

referidos, excepto o estilo Rosé. Os vinhos de categoria especial podem ser 

vinhos reserva, com indicação de idade ou de uma única colheita.

— Os “Reserva” são vinhos que amadurecem uma média de 5 anos. Pode-

mos encontrar vinhos reserva brancos, rubis e tawnies.

— Entre os vinhos com Indicação de Idade, 10, 20, 30 e 40 anos, podemos 

encontrar brancos e tawnies.

— Nos vinhos de uma única colheita podemos encontrar Colheitas (do esti-

lo Tawny), Late Bottled Vintage e Vintage (ambos do estilo Ruby)

— O Colheita é um vinho de elevada qualidade, de um só ano indicado no 

rótulo. Este vinho estagia um mínimo de sete anos em cascos de madeiras 

antes de ser engarrafado.

— O L.B.V é um vinho de uma única colheita. Amadurecem entre quatro a 

seis anos em madeira e de seguida engarrafados. 

— O Vintage é o único vinho de Porto que evolui na garrafa, de uma co-

lheita excepcional. Vai envelhecer dois anos em madeira e segue o seu 

percurso de amadurecimento na garrafa. 

Vejamos com mais atenção este último. É comum ouvir-se dizer do Vin-

tage, numa metáfora, que com o tempo os seus sabores vão despertando. 

É um vinho que não tem um tempo certo de maturação, podendo este 

processo  estender-se até um século. 

É um vinho bastante delicado e a garrafa que deve ser guardada na hori-

zontal de modo a que a rolha esteja em contacto com o vinho, mantendo 

assim a humidade sem permitir a passagem de ar. 

Este vinho tende a passar bastantes anos dentro da garrafa sem contacto 

com o oxigênio. Assim, uma vez que se abre a garrafa, o vinho deverá ser 

consumido num período máximo de 24 horas. 

Vintage
Abrir uma garrafa com tenaz, 
fogo e água assume o caráter de 
um ritual singular.

Tenaz: tesoura com dois braços 
sobrepostos, em ferro forjado. 
Em cada extremidade há um 
semicírculo para abraçar o 
gargalo da garrafa. Terminam 
os braçs em pegas de madeira. 
é usada para cortar o gargalo 
das garrafas, de vinhos do Porto 
Vintage, abaixo da rolha, de 
modo a que estes se apresentem 
límpidos e sem pedaços de 
cortiça, que certamente 
apareceriam se fosse usado o 
saca-rolhas.
In Dicionário Ilustrado do Vinho do Porto, 

p.489.
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Se a garrafa estiver guardada por mais de 25 anos, deverá ter-se um cui-

dado especial com a rolha, que terá tendência a deteriorar-se com o tem-

po, podendo ou tendo de ser necessário usar um saca rolhas em forma de 

pinça ou uma tenaz, cortando o gargalo da garrafa para que os resíduos 

da rolha não se misturem com o vinho. Para servir um Vintage, deve-se 

colocar a garrafa na vertical, cerca de 24 horas antes. 

É também essencial decantar o vinho pelo menos seis horas antes de ser 

servido, uma vez que este vai produzindo resíduos. Depois de decantado, 

os seus aromas finos e delicados começam a soltar-se.  

A maioria dos estudiosos da história do vinho do Porto associa o apareci-

mento do Vintage com a adopção da garrafa de vidro de forma cilíndrica, 

o que permite a conservação da garrafa na posição horizontal. Afinados e 

passados ao longo de gerações, o cuidado na cave e o lote de vinhos são 

uma arte e técnica que garantem ao consumidor consistência de qualida-

de e do estilo de Marca (Almeida & Pereira, 1999).
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CONSUMO

Como se bebe o vinho do Porto? O vinho do Porto é uma bebida peculiar e, 

ao mesmo tempo, muito versátil. Pode ser harmonizado com muitos tipos 

de alimentos, como pequenos petiscos em apertitivos e sobremesas, ou 

até mesmo pratos principais. Tradicionalmente, é relembrado como um 

vinho que é servido como aperitivo ou digestivo, mas sendo o vinho do 

Porto um vinho versátil e genuíno, não é um vinho pretencioso ao combi-

nar-se com outros sabores em cocktails íntegros e apetitosos.

Com os porto tawnies, cujos aromas remetem a frutos secos, caramelo, 

tons amadeirados (quanto mais velhos, mais os sabores se fazem notar), 

resultam muito bem com queijos, tartes de frutos secos, como tarte de 

amêndoa ou tarte de nós. Ou com uma sobremesa, como leite de crème 

queimado ou crumble de maçã com gelado de baunilha. Os Tawnies fun-

cionam bem a temperatura ambiente como um digestivo, mas são igual-

mente potenciados a temperaturas entre 10 a 14ºC.

Na modalidade dos portos rubis, embora neste estilo encontremos diferentes 

graus de complexidade e sofisticação, estes vinhos partilham intensos sabo-

res frutados que remetem a frutos vermelhos, como cereja, amora, morango 

e uma cor vermelha intensa. Pelos seus toques fortes de frutos vermelhos, su-

gere-se que se seja combinado com queijos intensos, contrastando com o lado 

salgado do queijo, ou então, combiná-lo com sobremesas mais doces, como 

chocolates ou cheesecake. É um vinho que pode ser servido a temperatura 

ambiente, ou ligeiramente refrescado, 12º a 16ºC.

No caso dos porto brancos o conselho é para que se sirva bem frescos, 6º 

a 10ºC, e os seus aromas florais, tropicais, de citrinos contrastam e com-

pletam-se bem com entradas salgadas como azeitonas, com frutos secos 

como amêndoas, com gelados ou em cocktails.

Os porto rosés são vinhos mais jovens com notas de framboesa, cereja e 

morango e são portanto evidenciados se servidos bastante fresquinhos, 6º 

a 9ºC, ou em cocktail.

Os vinhos Rubis combinam 
perfeitamente com sabores 
intensos, como queijos 
tradicionalmente portugueses.
Os vinhos Tawnies procuram 
conjugar-se com sabores mais doces 
e elaborados, como por exemplo 
leite-de-creme com tons de canela.
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UMA FAMÍLIA UNIDA

O negócio do Vinho do Porto tem uma história intrinsecamente ligada à ideia 

de família. Hoje, a maior parte das firmas, quase a totalidade, foram adquiri-

das ou estão agrupadas. Um dos grupos de relevo no panorama destas aqui-

sições é a Sogrape. Vejamos o seu historial numa pequena resenha.

Depois de 20 anos a trabalhar na Martinez Gassiot, uma empresa de vi-

nho do Porto, em 1942, Fernando van Zeller Guedes, reconhecido pelo seu 

carisma que o permitiou tornar-se num bom negociador e comunicador 

de relações públicas eximio, reune 16 amigos em torno de uma mesa que 

juntaram 625 contos para criar a Sogrape. 

A sigla SOGRAPE deriva da escritura Sociedade Comercial dos Grandes Vi-

nhos de Mesa de Portugal. Liderada hoje pela terceira geração da família 

fundadora, hoje é uma das empresas mais importantes de vinhos em Por-

tugal. Com  o objetivo de dar a conhecer ao mundo os vinhos portugueses 

de qualidade, aposta fortemente em marcas cujo volume de produção seja 

capaz de satisfazer as necessidades dos distintos segmentos do mercado.

A aposta em vinhos de qualidade caracteriza a atual estratégia da empre-
sa e constitui também um elemento de continuidade. A experiência acu-
mulada de grandes enólogos e a excelência da base produtiva combinada 
com os mais modernos centros de vinificação contribuem para a criação 
de sabores e perfis diversos, que servidos com marcas fortes correspon-
dem ao gosto e às necessidades dos consumidores. (Sogrape, s.d.)

SOGRAPE

Fernando Van Zeller Guedes
Filho mais velho de uma família 
ligada ao vinho e aos círculos da 
alta burguesia portuense, Fernando 
Guedes nasceu em 1930, na Quinta 
da Aveleda hoje propriedade de 
outro ramo da família.
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Dos tempos pioneiros da compra de pipas de vinhos aos pequenos pro-

dutores do Douro para serem tratados e engarrafados numa adega aluga-

da em Vila Real, a Sogrape soube crescer, de forma sustentada, com um 

permanente investimento na valorização do seu património e capital hu-

mano, detendo, atualmente, mais de 830 hectares de área de vinha nas 

principais regiões vitivinícolas portuguesas.

Foram a visão, o caráter e a personalidade vincada de Fernando van Ze-
ller Guedes que traçaram o rumo ganhador para um projeto que muitos 
consideravam à partida condenado ao malogro. Da capacidade de ver 
primeiro e de ver mais longe evidenciada pelo fundador da Sogrape re-
sultou a criação da primeira marca portuguesa de vinhos global – Ma-
teus Rosé –, cujo retumbante sucesso comercial em mais de 120 países 
serviu de impulso decisivo para o crescimento e afirmação de liderança 
que a Empresa hoje justamente reclama.  (Sogrape, s.d.)

Grande parte do sucesso da empresa é marcado por quatro pilares de 

estratégia empresarial: diversificação de investimentos noutros setores, 

aposta em novas regiões vitícolas assim como em novos vinhos, criação 

de uma imagem de qualidade e modernização organizativa através de 

métodos de racionalização e qualiicação de recursos. Passemos em revis-

ta o seu catálogo de vinhos, acompanhando resumidamente o historial da 

Sogrape.

MATEUS ROSÉ

Antes de mais, aquele que se tornou o grande ícone da empresa, o Mateus 

Rosé, com uma origem e um percurso peculiares. Vejamos porquê:

Fernando na verdade, nunca gostara do negócio do vinho do Porto e, com 

a ajuda de um enólogo francês, Eugène Hellis, tinha em mente um projec-

to mirabolante para criar um rosé, frutado e leve, metido numa garrafa 

que fazia lembrar um cantil da tropa. 8

Este vinho rosé é cor muito viva e brilhante e reflete-se como um vinho 

fresco e sedutor com boa intensidade aromática e toda a jovialidade dos 

vinhos jovens. Na boca, um vinho muito equilibrado, complementado por 

um final suave e ligeiramente pétillant e  espumante.

1. Cantil Segunda Guerra Mundial
2. Antiga Garrafa Mateus
3. Publicidade ao Mateus

8. https://www.publico.
pt/2018/06/20/economia/perfil/
os-legados-do-grande-senhor-
do-vinho-portugues-1835317. 
Consultado a 13 janeiro 2019
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A sua vinificação segue o método tradicional dos  brancos e a fermentação 

decorre lentamente, sem películas das uvas, em cubas de aço inox sob 

temperatura controlada de 16ºC. À colagem segue-se uma estabilização 

pelo frio, após a qual os vinhos são filtrados e engarrafados. Todo o pro-

cesso é extremamente cuidado para garantir consistentemente a manu-

tenção do estilo, cor e frescura.

O Mateus foi um dos vinhos pioneiro na modalidade rosé. E não demorou a 

sair para conquistar o mercado mundial. A sua forma arrojada permitiu à 

marca destacar-se na prateleira das garrafeiras, não só pela sua aparência 

pouco usual, mas também por ser mais pequena e consequentemente co-

locada na parte da frente das prateleiras dos supermercados. Durante o pe-

ríodo da Guerra Fria, o Mateus tornou-se um dos vinhos mais bebidos nas 

bases do exército americano. Foram alegadamente os soldados das bases 

americanas os grandes responsáveis pela difusão do vinho em mercados do 

Extremo Oriente, como o Vietnamita, durante a Guerra do Vietname.

Ao Mateus não lhe faltou o apreço, quer do público anónimo quer dos mais 

famosos. Um dos fatores que influenciou o sucesso do Mateus foi justa-

mente a associação constante aos apreciadores famosos. Grandes perso-

nalidades, conhecidas do mundo do espetáculo, do futebol, da política e 

das finanças lançaram o produto e alcançaram a lealdade dos seus consu-

midores. O guitarrista ícone da geração hippie, Jimmy Hendrix, Elton John 

e Numar Gulbenkian, entre outros, foram fotografados a beber Mateus 

Rosé. A própria Rainha Isabel encomendou-o para uma festa particular, 

no início dos anos 60, no elegante Hotel Savoy. Os números das vendas 

não paravam de subir e, em 1971, a Inglaterra já encomendava 340 mil 

caixas, o que significava mais de 4 milhões de garrafas. E, uma vez con-

quistado o gosto inglês, mais fácil se tornou para a empresa conquistar 

mais terrenos para evoluir ainda mais. 

Vamos recuar. Já em meados dos anos 40, após o lançamento do Mateus, 

a ideia pioneira de produzir vinhos de mesa do Douro para exportação 

parecia levar ao sucesso, mas com a guerra, foi necessário que a Sogrape 

procurasse descobrir e investir em mercados onde esses vinhos podes-

sem singrar. No Brasil encontrava-se grandes comunidades de emigrantes 

portugueses na altura e em 1944 implementa-se o primeiro agente distri-

buidor da empresa, que contribuiu para o sucesso comercial do Mateus 

Rosé. No final da década, instala-se uma crise comercial no mercado bra-

Jimi Hendrix bebendo Mateus
Jimi Hendrix mudou-se para esta 
casa em 1968, com a namorada 
Kathy Etchingham.

A cozinha raramente era usada pelo 
casal. Preferiam encomendar comida 
no restaurante no rés-do-chão. 
Os empregados subiam as escadas 
trazendo doses de bifes com batatas 
fritas, uma garrafa de Mateus rosé e 
pacotes de cigarros. Uma garrafa do 
vinho português vai estar exposta 
na mesa da cozinha, em cima de um 
manuscrito de Hendrix com a letra de 
uma música.
https://www.dn.pt/artes/interior/jimi-

hendrix-bebia-mateus-rose-5022144.

html
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sileiro e a empresa procura novos mercados em cidades sul americanas, 

assim como em colónias portuguesas de África, nomeadamente Angola e 

Moçambique, que a permitiram manter o seu negócio, ao seduzir o mer-

cado inglês que lá se encontrava.

Em meados da década de 50, com o aumento das vendas de Mateus, per-

mitiu que a Sogrape possuísse os meios financeiros e o conhecimento 

de possóveis mercados que seriam necessários para o investimento na 

diversificação do seu portfólio e a presença em diferentes regiões.  Em 

1957, adquire a Vinícola do Vale do Dão e lança o Dão Grão Vasco que, ra-

pidamente, se tornam um sucesso e marcam presença na região do Dão. 

Em 1960, integra a Quinta de Cavernelho, em Vila Real e constroem-se as 

instalações de Avintes, tornando-se um momento marcante da empresa. 

Em 1967, Avintes já tinha capacidade de armazenamento para 19 milhões 

de litros e com uma produção diária de 200 mil garrafas. Na década de 70, 

a Sogrape reunia uma série de instalações no Douro, em Avintes, no Dão 

e na Bairrada e em 1975, a Sogrape continua a apostar na diversificação 

regional e instalava-se em Anadia, Região da Bairrada.

Durante a décade de 80, a Sogrape redesenha-se a nível interno e externo, 

sendo este o período de maiores mudanças dentro da empresa. Fernando 

van Zeller apercebe-se rapidamente que a empresa só poderia sobreviver 

se mudasse. Assim, a nova Administração da Sogrape, forma por Fernando 

van Zeller Guedes, Bernardido Joaquim do Carmo, Fernando Guedes, José 

Augusto Malheiro Barbosa da Silva Domingues e Gastão Lopes Correia da 

Silva, compram mais de 50% das ações do grupo e instalam sede na Aveni-

da da Boavista, no Porto. Ainda na década de 80, a Sogrape expande-se no 

Extremo Oriente, comercializando na República Popular da China. 

GAZELA

No início da década de oitenta, a Sogrape adquire o Solar e Quinta de Aze-

vedo, na Região dos Vinhos Verdes. E cria marcas de sucesso como é o 

caso do vinho homónimo da quinta, Quinta de Azevedo e um outro vi-

nho, particularmente carismático na imagem que vem impondo: o Gazela. 

Investindo regularmente em comunicações criativas, em 2004, a Gazela 

aparece dentro de uma garrafa de vidro azulado, com um novo rótulo de 

garrafa, visando alcançar uma marca que transmite mais diretamente os 

seus valores:

Diz-se que o primeiro astronauta a 
voar até à Lua, Frank Borman, não 
resistiu relembrar o rosé referindo: 
“Só lamento, enquanto voava à volta 
da Lua, não ter vinho Mateus para me 
deliciar.”  E ao sobrevoar Portugal, 
disse: “Portugal? Hey, isn’t from 
where ‘Matchews’ come from?” 
https://www.gqportugal.pt/sucesso-

tons-rosa
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A profunda renovação de imagem de Gazela vem ao encontro dos atri-
butos fundamentais da Marca – jovem, contemporânea, elegante, que 
promove o convívio e a partilha dos bons momentos da vida – esperan-
do a Sogrape que ela rapidamente se transforme numa love brand e se 
torne mesmo a escolha número um dos consumidores portugueses.  
Este lançamento do novo Gazela teve um investimento de comunicação 
por meio de campanhas televisivas e outdoors, cujos custos rondaram 
os três milhões e meio de euros. 9

A campanha foi desenhada por Leo Burnett e visava apelar à experiência do 

produto, enfatizando os laços emocionais com o consumidor, renovando o 

contacto deste com a marca. Gazela apela à personalidade e às emoções do 

consumidor, apostando em campanhas sasonais. Com incidência no verão, 

quando, sujeitos às pressões e à intensidade da vida urbana contemporânea, 

descontrair passa a ser um forte desejo, natural e persistente na mente dos 

potenciais consumidores. Gazela transmite alegria, paixão e bem estar com 

a vida, relembrando os amigos, a familília e as férias refrescantes. 

No final da década de oitenta, dá-se a primeira aproximação comercial da 

empresa aos vinhos do Douro e do Porto. Para além do Douro, este alarga-

mento significou também a entrada da Sogrape no mercado dos brandies, 

com a marca Constantino, uma vez que esta marca pertencia à Ferreira. 

Em 1988, adquire a Quinta dos Carvalhais e revoluciona a história da viti-

nicultura do Dão, pela intervenção direta na produção vitícola e constru-

ção de instalações próprias de vinificação.

Em 1989, o investimento na Região da Bairrada e a criação da marca Terra 

Franca. Foi difícil para a empresa deslocar-se da dependência do Mateus 

Rosé, mas com todos estes novos investimentos durante a década de 80, 

a Sogrape afirma-se como empresa global no mundo dos vinhos. Agora 

estavam presentes nas regiões do Dão, Vinhos Verdes, Bairrada, Douro e 

Porto. Em 1990, a empresa já exportava para cerca de 125 países e vendia 

à volta de 30 milhões de litros de vinho, mais ou menos 40 milhões de 

garrafas. Ainda em 1995, adquire a Quinta de Carvalhais e lança vinhos de 

excelência como os monovarietais Encruzado, Touriga Nacional e Alfro-

cheiro Preto e o Reserva Tinto. Em finais daquele ano a Sogrape aumenta 

a sua expressão e posição nos mercados com a aquisição da Forrester & 

Cª, SA, à qual pertencia a marca Offley e a Quinta da Boavista no Douro, 

As diferentes apresentações do 
vinho Gazela. Este e os restantes 
vinhos verdes vinho tem como 
responsável o mesmo diretor de 
enologia do Mateus Rosé:  António 
Braga.

Gazela tem uma cor amarelo 
citrino muito leve, com um ligeiro 
desprendimento de gás que realça os 
aromas, sabores e frescura do vinho. 
Aromático e cativante, Gazela alia às 
notas de citrinos e frutos tropicais 
uma acidez viva e estimulante, muito 
bem equilibrada pelo ligeiro sabor 
adamado. O resultado é um vinho 
simples, versátil e muito atractivo.
https://www.sograpevinhos.com/

marcas/Gazela

9. https://www.sograpevinhos.
com/blog/2004/04/16/sogrape-
efectua-maior-investimento-de-
sempre-no-marketing-de-um-
vinho/.  
Consultado a 13 de Janeiro de 2019
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e a celebração de um acordo de distribuição com o grupo internacional 

Bacardi/Martini. Seguiu-se o investimento na região do Alentejo, com a 

aquisição da Herdade do Peso em 1996.

Em 2000, a Sogrape adquire o agente distribuidor Evaton, Inc., e assegura 

assim uma presença direta no mercado americano, reforçando então a es-

tratégia de internacionalização da empresa. Neste ano, sucede-se também 

um acontecimento histórico na empresa. Fernando Guedes reforma-se e 

entrega a liderança ao seu filho mais velho, Salvador da Cunha Guedes.

Em 2002, a dominar o império nacional dos vinhos do Porto, a Sogrape 

adquire Sandeman, vinhos do Porto, vinhos Jerez e Brandy e cria parceria 

com a Pernod Ricard, reforçando a posição de grande operador interna-

cional no setor dos vinhos. Com a detenção de duas marcas internacionais, 

Mateus e Sandeman, posiciona-se como um dos principais grupos vitivi-

nícolas ibéricos. Este perfil de sucesso da Sogrape Vinhos já lhe valeu, ao 

longo dos anos, os mais prestigiados prémios nacionais e internacionais, 

tendo sido distinguido, em 2010, com o troféu de “Produtor Europeu do 

Ano” – um galardão atribuído pela conceituada revista americana Wine 

Enthusiast Magazine e considerado por muitos como o Óscar da indústria 

do vinho Sogrape.

Uma outra vertente em que a empresa acabou recentemente premiada 

prende-se com o seu investimento na investigação. Apostando no do-

mínio da Investigação & Desenvolvimento, a Sogrape tem desenvolvido 

em parceria com diversas entidades. Com a  Universidade do Porto, por 

exemplo, no âmbito da Engenharia Química, foi desenvolvido um traba-

lho de investigação ao nível de mestrado e ao abrigo do projeto de Avalia-

ção Avaliação da Sustentabilidade de Produtos e Processos Vitivinícolas. 

Trabalho que motivou a atribuiçãorecente do prémio CNOIV, galardão que 

distingue os melhores trabalhos nacionais de divulgação, experimentação 

ou investigação nos domínios da viticultura, enologia, economia e direito e 

nutrição e saúde. O Diretor de I&D da Sogrape, António Graça, refere que 

estes prémios são particularmente gratificantes para a Sogrape, pois não só 

premeiam uma aposta em I&D que nos tem colocado na vanguarda do setor 

a nível nacional e europeu, mas também a estreita colaboração que temos 

fomentado com o meio académico português. 10

10.  https://www.sograpevinhos.
com/blog/2019/01/24/
investigacao-desenvolvimento-
sogrape-distinguida-nos-premios-
cnoiv-2018/
consultado a 13 de Janeiro de 2019
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Herdade do Peso, Alentejo
“A Região Demarcada do Alentejo 
coincide com a área geográfica do 
Alentejo, estendendo-se por 26.158 
Km2. A área total de vinha ronda 
os 23.500 hectares, distribuídos 
por cerca de 4.000 proprietários, 
e divide-se em 8 sub-regiões: 
Portalegre, Borba, Redondo, Évora, 
Reguengos, Granja-Amareleja, 
Vidigueira e Moura.“
https://www.sograpevinhos.com/

regioes/Alentejo

A Sogrape tem o seu património viní-
cola distribuído no mapa, incluindo 
regiões como o Dão, o Douro, a 
Bairrada ou o Alentejo. 

Conforme ilustra a tabela à esquer-
da, podemos observar que a Sogrape 
foi investindo em diferentes cate-
gorias e regiões para alcançar mais 
mercados.
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No final da década de oitenta, concretamente em 1987, a Sogrape aposta a 

sua presença na Região Demarcada do Douro com a aquisição da presti-

giosa A.A. Ferreira SA, que íncluia vinhos do Douro mas também vinhos 

do Porto. Em finais de 1995, a Sogrape aumenta o seu império comercial 

com a aquisição da Forrester & Cª, SA, detentora da marca Offley. E o acor-

do de distribuição celebrado com a Bacardi/Martini catapulta a empresa 

para a liderança no mercado interno de Vinho do Porto. Em 2002 a Sogra-

pe dá um passo definitivo no domínio do império nacional dos vinhos do 

Porto, com a aquisição da Sandeman. 

A produção do vinho de todas estas marcas é feita com uvas provenientes 

das diversas quintas das quais a Sogrape é proprietária, às quais se juntam 

as uvas fornecidas por outros viticultores da região: 

A Quinta do Seixo está equipada com uma adega moderna que recebe e 
vinifica as uvas da própria Quinta, da Quinta da Boavista, Quinta do Por-
to, Quinta do Caêdo e Quinta do Vau, ou seja, todas as Quintas da Sogra-
pe Vinhos da sub-região do Cima Corgo e uvas de compra de lavradores 
com quem a Empresa tem contratos de fornecimento. 11

As três marcas são assistidas por uma única equipa de enólogos, dirigida 

por Luís Sottomayor. Luís entrou na equipa de Enologia da Sogrape em 

1989, que na altura era liderada pelo mestre Fernando Nicolau de Almeida. 

Apesar de no seu percurso profissional ter já passado por outras regiões 

vitivinícolas nacionais e internacionais, a Janeiro de 2003, Luís começou 

a dirigir a equipa de Enologia da Casa Ferreirinha e todas as marcas de 

Vinho do Porto Sogrape Vinhos e venceu, em 2010, o prémio de Enólogo 

FERREIRA,   
SANDEMAN 
E OFFLEY    

Luís Sottomayor
Luís Sottomayor dirige a equipa 
de Enologia de todas as marcas de 
Vinho do Porto da Sogrape Vinhos. 
Entrou na equipa de Enologia da 
Sogrape em 1989, que na altura 
era liderada pelo mestre Fernando 
Nicolau de Almeida.

https://www.sograpevinhos.com/blog/

author/lsottomayor/

1 1 . h t t p s : // w w w. s o g r a p e v i n h o s .
com/regioes/Douro.
consultado a 13 de janeiro de 2019
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As Quintas da Sogrape no Douro: 
Quinta do Seixo, na margem sul do 
rio Douro; a Quinta do Porto, a sua 
mais antiga propriedade; a Quinta da 
Boavista, a Quinta do Caêdo; a Quinta 
do Vau; a Quinta da Leda; a Quinta do 
Sairrão; a Quinta da Granja. 

Como podemos ver na tabela ao lado, 
a Sogrape produz, sob rótulo das 
suas três marcas uma diversidade 
de Vinhos do Porto que vão ao 
encontro de um espetro alargado de 
consumidores. 
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do Ano de Vinhos Fortificados, atribuído pela Revista de Vinhos, uma das 

mais prestigiadas a nível nacionall. Em 2012 esteve nomeado para Enó-

logo do Ano no reconhecido International Wine Challenge, período pelo 

qual a Revista de Vinhos acabou por voltar a distinguir Luís Sottomayor, 

elegendo-o Enólogo do Ano 2012. 12 

Embora as três marcas pertençam à mesma empresa, elas têm a sua própria 

história. Vamos abordar de modo sucinto o historial de cada uma delas.

12.https://www.sograpevinhos.
com/blog/author/lsottomayor/
consultado a 13 de janeiro de 2019
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FERREIRA 

A Porto Ferreira é a mais antiga das três empresas. Esta é a primeira casa 

de vinho do Porto de origem portuguesa, criada em 1671. É oriunda de 

uma família de viticultores e comerciantes de vinhos, os “Ferreira da Ré-

gua” e a sua história está profundamente ligada à região do Douro. 

Na segunda metade do século XIX, José Bernardo Ferreira, um dos netos, 

investe em vinhas e arrenda armazéns na Régua e em Gaia onde envelhece 

e vende vinhos. O negócio de família prospera e crescem as exportações.

Foi morto pelas tropas de Napoleão, pois estas confundiram-no com um 
desertor, quando lhes dirigiu a palavra num impecável francês. Deixou 3 
filhos, José, António e Francisco. José e António tiveram respectivamen-
te uma filha, Antónia Adelaide, e um filho, António Bernardo, que casa-
ram em 1834. 13

António Bernardo Ferreira terá herdado o negócio da família e com o lucro 

a subir, António vai adquirindo quintas no Douro, plantando vinhas, mo-

dernizando adegas e introduzindo inovações.

António ficou conhecido pela sua facilidade em comunicar e atrair uma 

vida social e política. Era um homem culto e viajado, atento e informado, 

arrojado e empreendedor.

Em 1834, casa com a sua prima Dona Antónia Adelaide Ferreira para esta-

belecer uma aliança familiar e uma concentração empresarial.

Delibitado por excessos e doenças, António Bernardo morre aos 32 anos. 

Viúva aos 32 anos, Dona Antónia assume a gestão do negócio da família. 

Um negócio que se encontrava endividado e cujo o qual esta defende e 

cuida de forma exemplar.

Dona Antónia gozava de uma imagem carismática, visionária e empreen-

dedora e que o seu trabalho e dedicação foram decisivos na expansão, va-

lores e futuro da “Ferreira”.

Diz-se que era generosa com os pobres e mais fracos, mas altiva com os 

mais ricos e poderosos. Era sensível à miséria, destruição, fome e pragas 

que se prolongaram por décadas no Douro e a sua compaixão e solidarie-

dade fizeram com que as pessoas a chamassem e recordassem carinhosa-

mente como “a Ferreirinha” ou “a mãe dos pobres”.

13. https://quintadasparcelas.blogs.
sapo.pt/6911.html
consultao a 30 de Março de 2019

Dona Antónia
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Foi você que pediu?
Um dos slogans mais reconhecidos 
na história da publicidade 
portuguesa, com índices de 
recordação espontânea que poucas 
campanhas nacionais conseguiram 
alcançar: “Foi você que pediu?”

Além de criar novos hospitais, creches e escolas, exerceu uma ação social 

de tal modo notória que ainda é recordada nos dias de hoje. Em memória 

à Dona Antónia, foi criado em 1988, o prémio “Dona Antónia”. Este prémio 

anual tenciona distinguir mulheres portuguesas cujos valores pessoais e 

profissionais se identifiquem com o perfil da vida e obra da “Ferreirinha”, 

que é fortemente marcado pelo empreendedorismo e valores humanistas 

e intemporais.

A Ferreirinha morre em 1896, aos 85 anos, na Casa das Nogueiras (Quinta 

das Nogueiras). Para trás, deixou um património surpreendente, com mais 

de duas dezenas de grandes quintas que produzem cerca de 1.500 pipas de 

vinho e uma existência em armazém de cerca de 13.000 pipas de vinho.

Em 2012, foi lançado um concurso “O Mundo é nosso, o Design é teu!” para 

estudantes de Design, onde estes eram convidados a desenhar os rótulos, a 

cápsula, a Gift Box e fazer a maqueta de uma das suas garrafas destinada a 

uma edição exclusiva do Whiskey Cutty Sark, cuja marca a Sogrape fazia 

distribuição em Portugal. Segundo Raul Ramos Pinto, diretor de marketing 

da Sogrape, o objetivo era promover a criação de uma peça que evocasse 

o período em que o barco Cutty Sark estava nas mãos portuguesas  (Pinto, 

2012) desenhar os rótulos, a cápsula, a Gift Box e fazer a maqueta de uma 

das suas garrafas destinada a uma edição exclusiva do Whiskey Cutty Sark.  

O Cutty Sark é um veleiro com muita história e passou por vários lugares e 

várias mãos. Outrora, nas mãos da J.Ferreira&Co e chamado de “Ferreira”, 

abarcava regularmente em locais como Inglaterra, Rio de Janeiro, New Or-

leans…  Em 1923, o “Ferreira” é comprado por uma empresa inglesa e nova-

mente batizado como “Cutty Sark”. 

Desde 1987 que a Ferreirinha e Porto Ferreira se integra na empresa So-

grape. Com tantos anos de história e dedicação, hoje podemos encontrar 

nas Caves Ferreira, uma das maiores e melhores colecções de Vinhos do 

Porto dos séculos XIX e XX. O vinho mais antigo que podemos encontrar 

data 1815. Os valores  tradicionais da marca são ainda respeitados como 

matéria de promoção do seu produto junto do público:

A essência da Ferreirinha ainda hoje inspira e é refletida em toda a comu-
nicação por parte da marca. Esta pretende aproximar-se da caracteriza-
ção do particular “português”, a ligação à terra, a paixão e simplicidade 
sofisticada. (Sogrape, s.d.)
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A marca Porto Ferreira tem feito 
investimentos em comunicação 
tanto em televisão, outdoors e 
imprensa de uma forma regular 
e consistente. As campanhas de 
comunicação veiculadas ao longo 
do tempo têm reforçado o perfil e 
atributos da marca, contribuindo 
para a construção de uma identidade 
forte e de confiança.
O slogan “Foi você que pediu?” é 
um dos mais famosos na história 
da publicidade portuguesa, com 
índices de recordação espontânea 
que poucas campanhas nacionais 
conseguiram alcançar. Este slogan 
resultou bem a nível de identificação 
com o público-alvo, contudo este 
público manteve-se numa faixa 
etária menos jovem.
Neste contexto, para além da 
comunicação publicitária, a marca 
tem realizado
diversas actividades promocionais 
com o intuito de satisfazer e 
surpreender os consumidores. Estes 
investimentos são extremamente 
eficazes no suporte aos
benefícios da marca, ao incremento 
do seu valor e da sua fidelidade, 
reforçando ainda mais a relevância 
do Porto Ferreira na mente dos 
portugueses. Uma estratégia que 
tem contribuído para manter a 
marca no topo das preferências do 
consumidor de Vinho do Porto.
A nível dos slogans usados, denota-
se a sua constante ligação ao país, 
à tradição, aos cenários bucólicos, 
à questão do tempo e da calma, 
transmitindo assim a bebida como 
uma bebida madura, de um carácter 
contido, único e intocável. Conforme 
se pode concluir através dos vários 
spots publicitários.

Spot 1997
Como se define um país?
Por um aroma
Uma cor
Uma obra
Um sentimento
Porto Ferreira e você já sentiu?

Spot 2000
Isto pede um porto Ferreira.
Foi você que pediu?
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SANDEMAN

A Sandeman foi fundada por um jovem ambicioso escocês de Perth, Geor-

ge Sandeman. Com a ajuda monetária do seu pai, George abre um negócio 

de comércio de vinho do Porto. Em 1790 adquire as Caves em Vila Nova de 

Gaia e, rapidamente, o seu negócio começa a expandir-se.

No início do século XIX, não existia ainda o conceito formal de “marca”. 

Os vinhos eram exportados em pipas e vendidos a vulso, até a Sandeman 

marcar uma pipa a fogo com o seu nome. Em 1805, a assinatura GSC (Geor-

ge Sandeman & Co.) era a garantia da qualidade do vinho que comerciali-

zava. Foi também uma das primeiras empresas a rotular e a publicitar os 

seus vinhos, que no início do século XIX eram já exportados para diversos 

países da Europa, América do Norte e do Sul, África e Ásia. 

Desde cedo, a inovação e pioneirismo foram inerentes à força da marca. 

O que ajudou bastante ao reforço da marca, foi a criação da celebre figura 

“Don”, uma silhueta com um sombrero. Esta figura foi criada em 1928 pelo 

escocês George Massiot Brown e é uma das figuras do universo do álcool 

mais conhecidas mundialmente. Simbolicamente, o sombrero representa 

a produção de vinho Sherry em Espanha, a capa dos estudantes portugue-

ses simboliza a produção de vinho do Porto.

Sandeman sempre surpreendeu com o seu carácter inovador e a partir 

de 1910, a Sandeman começa a investir em arte e a adaptar posters, ró-

tulos, menus, umas das primeiras marcas no mundo a investir em arte e 

propaganda. O sucesso internacional da Sandeman é enfatizado, em 1990, 

com o lançamento de um portefólio mais moderno e uma nova campanha 

publicitária que destacava um Don menos tradicional, rejuvenescido e re-

novador. 

A Sandeman integra a Sogrape desde 2002 e é, atualmente, uma marca 

que se distingue pelo carácter inovador e pela qualidade superior dos seus 

vinhos. O pioneirismo que sempre determinou a evolução da Sandeman 

confere-lhe a fama e o estatuto de marca universal, tal como hoje se posi-

ciona, para prazer dos seus consumidores. 14

Goerge Sandeman
Conselheiro responsável pela 
Representação Institucional de 
Sogrape Vinhos. 
Tendo trabalhado em todas as áreas 
do setor vitivinícola, hoje mantém 
um importante papel institucional no 
setor vitivinícola europeu e nacional. 
Presidente da Wine Moderation 
Aisbl, em Bruxelas, participa 
ativamente do programa do setor 
vinícola para defender uma cultura 
sustentável do vinho e incentivar o 
consumo moderado / responsável. 
Vice-Presidente do CEEV-Comité 
Vins (Presidente do Comitê de 
Aspectos Sociais). Presidente da 
ACIBEV, Associação de Vinhos e 
Destilados de Portugal. Membro do 
Conselho Consultivo do Instituto 
da Vinha e do Vinho e Chanceler da 
Irmandade do Vinho do Porto.
https://ciencia-vinho2017.up.pt/en/

george-sandeman/index.html

14.https://www.sograpevinhos.
com/app/templates/media/
kits_imprensa/sandeman_press.pdf. 
Consultado a 30 de Março de 2019
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A Sandeman é uma marca com 
presença global em 75 mercados, 
tão diversos como os Estados 
Unidos, a Bélgica, Itália, Suiça, 
Áustria, Irlanda, Alemanha e Japão 
e é atualmente a leader mundial 
da marca.
https://www.sograpevinhos.com/

app/templates/media/kits_imprensa/

sandeman_press.pdf
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Joseph James Forrester 
Foi uma personalidade de relevo não 
só na Offley como também na cultura 
novecentista do Vinho do Porto. 

Homem dinâmico e respeitado 
pelas suas iniciativas, foi pioneiro 
no registo cartográfico da região 
duriense.

OFFLEY 

A Offley foi fundada por William Offley em Londres em 1737. A sua ati-

vidade inicial respeitava à comercialização de Vinho do Porto. Começou 

também a exportar e acabou por  iniciar a sua própria produção.  Na dé-

cada de trinta do século XIX juntou-se à firma uma figura que viria a ser 

fundamental: Joseph James Forrester. Quem era este novo sócio? O Barão 

Forrester, tal como ficou conhecido entre nós, era um homem fora do co-

mum, inglês de alta burguesia vindo para Portugal numa época agitada da 

Europa e para uma cidade (Porto burguês de 1820 a 1840), por tradição e há-

bitos adquiridos ao longo dos séculos, fundamentalmente burguesa (Figuei-

redo, 1964, p.6). É convidado pelo seu tio para fazer parte da companhia 

em 1831, o que incentiva o crescimento da empresa e, ao mesmo tempo, 

o desenvolvimento da indústria do vinho do Porto no século XIX. Eis um 

retrato de Joseph James:

Com os pés bem assentes na sua principal atividade, o comércio do vi-
nho do Porto, Forrester foi, no seu tempo e na gerência da sua casa, um 
grande comerciante. Mas porque esta atividade estava inteiramente li-
gada à cultura da vinho, foi também, um grande lavrador. Poderia ter sido 
apenas estas duas coisas, que o dia a dia da vida não lhe exigia mais. E 
assim o teria sido se o cerebral que era não tivesse outras exigências, a 
impor-lhe outras formas de vida. Aqui aparece o esteta que cultivava as 
artes plásticas, que se rodeava de coisas belas, que vestia com elegân-
cia. Aparece também o homem que observa e estuda, que escreve com 
graça e crítica, que sabe dizer o que quer, expondo e defendendo as suas 
ideias.(Figueiredo, 1964, p.5)

Negociante, enólogo, fotógrafo, pintor e cartógrafo, fez ensaios de castas, 

fez inovações nos tratamentos fitossanitários, reorganizou as vinhas e de-

senhou a primeira carta geográfica do Douro, e pela vária documentação 

existente, os anos de 1842 e 1843 foram tempos de grande unani-midade 

nacional em torno da utilidade e importância da obra de Joseph James 

Forrester para o desenvolvimento do Douro e sua projecção internacional.

O seu contributo para o desenvolvimento da região do Douro, com um ní-

vel de detalhe e minúcia completamente modernos para a sua época, bem 

como a comercialização dos vinhos, deu motivos ao Rei D. Fernando para 

lhe conceder o título de Barão.
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O seu espírito invulgar revelou-se na forma como se integrou na socieda-

de portuguesa. Este, apaixonou-se pela cultura e pela região e foi um dos 

raros ingleses que falava fluentemente português. Vale a pena seguir as 

considerações tecidas por Figueiredo em tono do Barão:

Os homens não podem ser vistos fora da sua época; como um produ-
to dela, estão nela integrados. Julgar os homens de ontem dentro das 
ideias de hoje, seria absurdo. Somos nós que temos a obrigação de ir até 
eles, e não eles que têm de vir até nós. Neste simples desordenado es-
boço de visão, retrospectiva, Forrester aparece-nos como um homem 
priviligiado, a quem Deus favoreceu com dotes naturais e que a fortu-
na, desde o berço, bafejou. Como algumas das figuras do Renascimento, 
ele multiplicou-se, vivendo plenamente a sua vida. Hoje, Forrester seria 
chamado de um homem dinâmico. No seu tempo foi seguramente, con-
siderado um comerciante muito ativo. Admirado por muitos, denegrido 
por outros tantos, que a admiração e a inveja caminham a par. Muitos te-
rão ambicionado a sua fortuna; outros terão beneficiado por amiga ajuda 
do seu possuidor. Mas muitos, também, o admiraram e estimaram sin-
ceramente, sem nada desejarem dele; os mais humildes que o serviram 
e o choraram depois (Figueiredo, 1964, p.13) 

A sua vida intensa acaba com uma morte trágica, onde o seu corpo não 

chega a ser encontrado, a 12 de Maio de 1861, vítima de um naufrágio no 

Rio Douro.

Acompanhado pelos mais diversas figuras, o barão navegava desde o Por-

to até Barca de Alva, ficando horas e horas ancorado no fundo do rio, a de-

senhar os pormenores das margens, das encostas e oss cachões sinuosos 

que a água fazia entre as valeiras, e redigia notas para os seus opúsculos 

sobre o Douro.

Segundo lendas, a Maio de 1861, o barão de Forrester foi visitar D. Antónia 

Adelaide Ferreira, a uma das suas quintas, a Quinta do Vesúvio, situada na 

Horta de Numão, entre a Pesqueira e Foz Côa. 

Nesta visita, a D. Antónia parece receber o barão no Vesúvio, mas também 

outros visitantes que já ali se encontravam, como a filha de D. Antónia, o 

genro (jovem conde de Azambuja) e ainda o juiz de direito da comarca.

D. Adelaide, ao ver-se rodeada de toda esta gente, e talvez um pouco satu-

rada de tantas visitas, decide anunciar a sua partida no dia seguinte para 

a Régua. O barão disponibiliza-se de imediato para a acompanhar, pelo 

percurso que ele tão bem conhecia. Encontravam-se a cinquenta e seis 
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quilómetros de distância da Régua e teriam que ultrapassar uma passa-

gem pergiosa: o Cachão da Valeira.  Nesse dia os remeiros não puderam 

evitar a força da torrente, o barco afundou-se e todos os ocupantes foram 

atirados para o rio. 

Diz-se que as grandes saias de balão que então se usavam foram o motivo 

de salvação de Dona Antónia. O Barão não teve tanta sorte, e o seu corpo 

nunca foi encontrado. Vieram mergulhadores, na esperança de encontrar 

o corpo, sendo todas as tentativas infrutíferas. O Barão, que sempre usava 

um grande cinto de cabedal atulhado de libras de ouro, tinha nesse dia 

calçado grandes botas pretas, o que poderá tê-lo feito afundar-se mais fa-

cilmente. Em 12 de Maio de 1861, quando descia o rio na zona do Cachão da 

Valeira e após naufrágio do barco onde seguia, assiste à morte do seu ami-

go o Barão de Forrester.15 O Barão de Forrester morre, assim, de uma for-

ma “romântica”, num período “romântico”, nas profundezas do rio Douro, 

amante sôfrego, que o abraçou para sempre e o não deixou mais partir. 16  

Deixando o destino do Barão e voltando ao destino da Offley, a firma foi 

integrada no grupo Sogrape em 1995, como estratégia do grupo para a 

diversificação de produtos, absorvendo assim mais uma categoria  de vi-

nhos, os vinhos do Porto: 

 

Em finais de 1995 a Sogrape aumentava a sua liderança no mercado inter-
no de Vinho do Porto, posicionava-se como uma das maiores empresas 
exportadoras do setor e reforçava a capacidade de distribuição dos seus 
vinhos no mercado internacional. Nesta data, a empresa incorporava a 
Forrester & Cª, SA, detentora da marca Offley, e celebrava um acordo de 
distribuição com o grupo internacional Bacardi/Martini. Com a compra da 
Forrester, a Sogrape acedia, ainda, a mais uma das quintas emblemáticas 
do Douro – a Quinta da Boavista. (Sogrape, s.d.)

Os mercados principais da Offley passam por países como a Bélgica, a 

Holanda, Portugal, a Itália, os Estados Unidos da América, o Canadá ou o 

Reino Unido.

 

 

15. https://quintadasparcelas.blogs.
sapo.pt/6911.html.
consultada a 30 de Março de 2019

16. https://castanheira2006.
blogs.sapo.pt/513.html — Casimiro 
Coutinho. Consultado a 30 de Março 
de 2019
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FERREIRA, SANDEMAN E OFFLEY

Dona Antónia
Reserva Branco

Dona Antónia
Reserva Tawny

Seco Lágrima
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Late Bottled
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O catálogo da Offley compreende os 
seguintes de Vinhos do Porto: 

Offley Porto Colheita 1996
Offley Porto Ruby
Offley Porto Tawny
Offley Porto White
Offley Porto Rosé
Offley Porto Lágrima
Offley Porto Reserva
Offley Porto Cachucha White 
Reserve
Offley Porto Colheita 1996
Offley Porto Tawny 10 Anos

A Offley destaca-se atualmente 
como uma das maiores empresas 
do setor.
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Procuramos aqui definir o ponto de partida para o nosso projeto. 

Como vimos, parece haver pouco investimento no mercado interno por 

parte da Offley, o que configura uma oportunidade para um novo reposi-

cionamento.

Para entender melhor a posição da Offley dentro da Sogrape e no mercado, 

foram feitas algumas entrevistas e conversas informais.  Relativamente às 

estratégicas de marketing, as entrevistas permitiram-nos entender me-

lhor o mercado da Offley e como ela se coloca dentro da empresa. Vejamos 

o que se passa, no essencial, com as três marcas do grupo no que respeita 

à implantação no mercado:

A Ferreira, desde os anos 50, depois de uma aposta pioneira de focar no 

mercado interno, lideram em valor as vendas de Porto em Portugal.  17

A Sandeman é líder mundial e em 2018 destacou-se como a marca de Vi-

nho do Porto mais premiada do mundo, pelo sexto ano consecutivo. 18

A Offley é reconhecida internacionalmente mas foca-se, essencialmente, 

no mercado Benelux: Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 

Vamos observar este mercado com mais detalhe:

Na Holanda, 33% dos consumidores de vinho do Porto, preferem Offley. 

Dentro das categorias do vinho do Porto, o rosé é o mais conhecido entre os 

jovens, visto que na Sogrape a Offley é a única que produz este tipo (desde 

2009).  Quase metade dos consumidores habituais de Vinho do Porto estão 

recetivos a provar um cocktail de vinho do porto, com destaque para os 

homens, os mais jovens e os heavy consumers, e também no Sul, em Ames-

17.  http://fugas.publico.pt/
vinhos/286167_a-ferreira-
continua-em-forma-200-anos-
depois?pagina=2. Consultado a 30 de 
Março de 2019

18. https://grandesescolhas.com/
sandeman-premios-internacionais/. 
Consultado a 30 de Março de 2019

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
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Cachão da Valeira 1903
Vista do Rio Douro junto ao Cachão 
da Veleira, onde a tragédia ocorreu 
em meados do Século XIX

http://www.roteirododouro.com/

natureza/cachao-da-valeira

19. Vanessa Eusébio (Gestora da 
marca Offley). Comunicação pessoal. 
15 de Fevereiro de 2019.

terdão, Roterdão e Haia; E mesmo no grupo de não consumidores de vinho 

do Porto há um certo interesse em provar o vinho do Porto como cocktail. 

Quando sugerido, os consumidores conhecem em média 3,3 marcas, sendo 

que a Sandeman e a Offley são as marcas mais conhecidas pela sua fama e 

por serem marcas internacionais. A Offley tem melhores trial e loyalty index, 

enquanto que Sandeman tem maior strength index. 19

Na Bélgica, entre os consumidores de bebidas alcoólicas, menos de me-

tade consomem vinho do Porto de uma forma regular; este consumo é 

feito mariotariamente em casa e com companhia — à excepção de Bru-

xelas, onde o maior consumo é feito fora de casa — por parte de indívi-

duos mais jovens e de sexo masculino. O conhecimento da categoria por 

parte dos consumidores é ainda de nível fraco, sendo que a maioria con-

funde marcas com tipos de vinho do Porto.  Quando sugerido, conhe-

cem em média 3 tipos destacando-se o white, o ruby e o tawny. Quanto 

à preferência entre o tawny e o ruby, a preferência pelo tawny predomi-

na, em especial nas mulheres, nos mais jovens, e claramente na zona de 

Bruxelas.  Na Bélgica, a Offley prevalece como marca de maior elegância 

e confiança, sendo declaradamente o seu sabor o principal motivo da 

escolha por parte do consumidor.

Embora o mercado principal da Offley, alojado no Benelux, se apresente 

sólido, cremos que é oportuno arriscar num mercado diferente, em Portu-

gal. Por outras palavras e noutra perspetiva, vendo por dentro da empre-

sa, parece-nos haver espaço para a Offley se diferenciar da Ferreira e da 

Sandeman, para comunicar de modo diferente e com públicos diferentes. 

É importante ter em conta que a marca Offley, uma vez inserida numa em-

presa com mais duas marcas de vinho do Porto deve — no nosso entender 

e no propósito da nossa proposta — manter um caminho que não compro-

meta nenhuma das suas marcas parceiras.

Neste contexto, parece-nos haver espaço para a Offley se re-introduzir no 

mercado português como uma marca mais forte, reforçando-se a si pró-

pria — mantendo os seus valores de base  — e requalificando, ao mesmo 

tempo, os modos de relação com o público, procurando a pluralidade de 

destinatários — promovendo valores social e culturalmente pertinentes, 

através de sinais e artefactos carregados de significado, valor simbólico.
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MANTER AS TRADIÇÕES ATUALIZADAS 

Vamos ver aqui algumas das circunstâncias e condições que potenciam, no 

nosso entender, a proposta de renovação da imagem da marca entre nós:

A COMUNICAÇÃO DA TRADIÇÃO ÀS NOVAS GERAÇÕES

Apesar da comprovada excelência do Vinho do Porto — e/ou justamente 

por isso — o seu consumo ainda carrega algum efeito de velhos hábitos 

que o foram estigmatizando. Apesar das suas qualidades serem elogiadas 

e reconhecidas — é sempre oportuno lembrar o facto de esta qualidade 

do vinho não ser diretamente proporcional à preferência do consumidor — 

Muito parece ainda ser necessário, e por isso oportuno, fazer para renovar 

a sua tradição:

Para manter a tradição do vinho do Porto em Portugal, é importante 
passar esta tradição para as gerações futuras. Parece fazer sentido al-
terar o estigma de que o consumo de vinho do Porto está, em geral, mais 
associado a uma classe erudita ou culta.  (Tavares & Real, 2017)

A DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO E DO CONHECIMENTO

Neste sentido, o vinho do Porto requer um espaço de requalificação da sua 

preciação, espaço que necessita, por sua vez, de ser proporcionado pela 

relação e experiência com o público. Vejamos dois meios alternativos para 

comunicar os vinhos ao consumidor:

1) associar o consumo destes vinhos a uma imagem de sucesso e de so-
fisticação, através de campanhas publicitárias neste sentido (como já se 
tem visto fazer) ou 2) através de acções de formação e de provas educa-
tivas que permitam a este tipo de consumidores ir evoluindo sensorial-
mente, passando de um gosto mais básico para um gosto mais elabora-
do e sofisticado.   (Tavares & Real, 2017)

Ambas as vias têm sido exploradas, no nosso entender, com êxito. Uma 

das formas de concretização da via educativa é conseguida pelas visitas 

guiadas às caves que se generalizaram na maioria das empresas do setor. 

Esta atividade permite divulgar as marcas mas, fundamentalmente, elu-

cidar sobre todos os aspetos envolvidos na atividade e nos respetivos 

vinhos. Em suma, desvendar pelo menos parte do mistério que parece 
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envolver o Vinho do Porto, abrindo véu de modo a tornar a experiên-

cia do consumidor gratificante, quer na perspetiva das emoções quer na 

perspetiva do conhecimento. 

A abertura das Caves de Vinho do Porto ao público, com intuitos clara-
mente comerciais, de marketing turístico, data para a maioria das Caves 
da década de 70. 
Já nesta altura as caves incluíam visitas guiadas e organizadas em várias 
línguas, tendo passado a contar com a presença assídua de profissionais 
especialistas. Dentro desse caso, encontramos, por exemplo, as Caves 
Ramos Pinto e as Caves Croft, tendo estado estas últimas encerradas 
ao público cerca de 30 anos, tendo reaberto as suas portas aos turistas 
em 2001. A resposta mais curiosa foi relativamente ao grupo Symington 
Family Estates, que já no ano de 1958 fazia visitas guiadas ao seu arma-
zém da Warre’s. A Associação de empresas de Vinho do Porto avançou 
também outros números muito relevantes. 
Por um lado, que o total das Caves de Vinho do Porto abertas ao público 
são cerca de 14 e, por outro, que recebem anualmente por volta de 700 
mil visitantes (Caetano, 2009)

A PROMOÇÃO DA EXPERIÊNCIA DIRETA COM MARCAS E PRODUTOS

Estas visitas são geralmente guiadas por um Guia-Intérprete, que nos con-

vida a entrar, situando-nos no espaço e no tempo. Dá-nos a conhecer a ori-

gem das empresas e os pontos mais importantes sobre o seu crescimento, 

assim como uma explicação mais aprofundada sobre o que é o vinho do 

porto, as suas origens, processo de produção, amadurecimento e engarra-

famento… e dá oportunidade às pessoas de descobrir os vinhos com que 

mais se identificam e aprenderem sobre como disfrutar de um porto de 

forma mais versátil. Em termos de temperatura, acompanhamentos, pra-

tos e os variados cocktails que podem ser concebidos.

Esta atividade atinge o seu expoente máximo a época sasonal de Abril 
a Setembro, uma vez que o setor do público aderente desta atividade se 
centra mais no indivíduo estrangeiro do que no nacional, pois existe uma 
grande afluência por parte dos nossos conterrâneos às caves, os turistas 
de países estrangeiros é os que visitam em maior número.  (Caetano, 2009)

Caves Sandeman
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A VALORIZAÇÃO DO MERCADO ENTRE PORTAS

Como já referimos, desde 2018 que Portugal é o mercado principal dos 

Vinhos do Porto. Esta reviravolta parece estar associada ao crescimento 

do interesse e afluência turística às origens da própria bebida, à paisagem 

classificada do Douro, à cidade do Porto e de Vila Nova de Gaia, onde se 

situam as caves. 

Isto mesmo é explicado por quem está por dentro de todo este processo:

Os agentes do sector explicam esta mudança histórica recorrendo a di-
ferentes factores, mas há um consenso sobre a sua principal causa: o 
turismo. Tanto que em 2016  cerca de 1,4 milhões de turistas passaram 
nas caves de vinho do Porto e Douro. 20

Relativamente a este fenómeno crescente das visitas às caves, as empre-

sas investiram na actividade, incentivando e requalificando a receção. 

A Sogrape procurou com êxito planear e sustentar um atendimento com-

pleto para os seus visitantes, num programa digno de elogio. Dois prémios 

evidenciam esta qualidade programática: as suas caves Sandeman rece-

beram, em 2018, o prémio na categoria de Arte e Cultura. Para além deste 

prémio, foram também distinguidas com o prémio de Global Best of Wine 

Tourism 2019.21

A RENOVAÇÃO DOS LOCAIS E DOS MODOS DE CONSUMO

Para aqueles que possam eventualmente desvalorizar o consumo de vi-

nho do Porto em cocktail: é um costume recente, que tem vindo a ser 

adotado por várias marcas de vinho do Porto com sucesso crescente. Nas 

visitas-guiadas às caves, são realizadas provas de vinho numa sala, onde 

também se pode pedir e desfrutar de um leque diversificado de cocktails 

de Porto. Para além das caves, há também marcas que marcam presença 

em locais onde se servem cocktails de Porto. Vejamos alguns exemplos:

O The Sandeman Chiado  é um bar especializado em Vinho do Porto 

onde também se servem petiscos e pratos mais completos. Localiza-se 

num espaço moderno no Largo Rafael Bordalo Pinheiro. Tudo o que é 

servido neste bar tem como base o Vinho do Porto. E é ele que está tam-

bém na base dos mais originais cocktails. Desde os tradicionais – como 

a sangria com Vinho do Porto ou a caipirinha com Vinho do Porto bran-

co – até aos mais recentes, como o Honey, I’m Don, inspirado na figura 

 20. http://www.infovini.com/
classic/pagina.php?codPagina=22&
codNoticia=3260. 
Consultado a 2 de Maio de 2019

21. https://www.sograpevinhos.
com/blog/2019/01/24/sandeman-
premiada-nos-best-of-wine-
tourism-2019/. 
Consultado a 2 de Maio de 2019
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de capa negra que é a imagem da Sandeman.  A carta foi escrita pelo 

chef Luís Américo, o responsável pelo sucesso do Cantina 32, no Porto 

e a ementa constituí tábuas de queijos e enchidos, saladas, sanduíches 

e tostas de rosbife, mozzarella e salmão. Ou, então, pratos mais traba-

lhados, com pregado, vieiras, línguas de bacalhau, foie gras, rosbife ou 

alheira. Também há cevadottos (risottos feitos com cevada), feijoada de 

pernil ou arroz de pregado e camarão. 22

 

O George Restaurant & Terrace situa-se em Gaia, junto ao rio Douro, com 

vista para a Ribeira do Porto. É um espaço sofisticado e de ambiente urba-

no e apresenta uma esplanada, cafetaria/bar, restaurante e sala Sandeman 

(uma sala de eventos até 48 lugares sentados). A carta apresenta os palada-

res típicos do norte do país com espaço para novas interpretações, acompa-

nhados pelos melhores vinhos portugueses e uma carta de cocktails.

Estes espaços constituem lugares privilegiados e disponíveis para rece-

ber novas mensagens sobre produtos e marcas: O nosso grande desafio 

é esse: apresentar o Vinho do Porto às novas gerações. É um produto por-

tuguês. Não há português que não tenha uma garrafa de vinho do Porto 

em casa, mas não sabem como consumi-lo, fazem-no sempre de forma 

muito tradicional. E é isso que queremos desmistificar e alterar o consumo, 

esclarece Manuel Guedes, administrador da Sogrape, em entrevista ao 

Dinheiro Vivo. 23

A PRÁTICA DE REPOSICIONAMENTO DAS MARCAS

É frequente, muitas marcas re-desenharem novas comunicações, procu-

rando atualizar-se através do seu público-alvo, procurando melhorar a 

experiência de marca.

Reposicionamento: De tempos a tempos, a empresa pode chegar à 
conclusão de que um produto não está a corresponder às expectativas, 
talvez porque o posicionamento original se tenha revelado pouco eficaz 
devido a um mercado sobrecarregado. Através da alteração de algumas 
características do produto, como a embalagem, o preço, o apelo publicitário, 
ou mesmo o canal de distribuição, pode ser possível resposicioná-lo, para 
que se venha a tornar mais lucrativo para a empresa, orientando-o para 
um outro segmento do mercado.(Thomas, 1991:168)

Em conjunto com as caves 
Sandeman, onde o visitante poderá 
conhecer mais sobre as raízes da 
marca e conhecer a história do vinho, 
a Sandeman oferece outros espaços 
igualmente felizes onde se pode 
desfrutar de cocktails com Porto: 
um bar, um restaurante e um hóstel 
vínico.

22. https://www.evasoes.pt/beber/
vinho-do-porto-sandeman-lisboa/
Consultado a 2 de Maio de 2019

23. https://www.dinheirovivo.pt/
buzz/sandeman-aposta-nos-
millennials/
Consultado a 2 de Maio de 2019

Estilo de vida (Lyfestyle): 
Expressão que se refere ao modo 
de viver das pessoas com base 
nas suas atitudes perante a vida. 
A Segmentação do Mercado 
através do Estilo de Vida é um 
método muito popular entre os 
prospectores do mercado, aos quais 
procuram agrupar segmentos de 
consumidores, baseando-se nos 
seus hábitos de compra. 
 (Thomas, 1991, p. 78)
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Importa lembrar que o reposicionamento de uma marca não significa, ne-

cessariamente, um fracasso da empresa mas sim, uma procura de resta-

belecimento dos laços com os consumidores. 

Uma imagem que precisa de ser reposicionada não representa, de modo 
geral, uma empresa em más condições. Pelo contrário, a empresa está 
à procura de maneiras de melhorar ainda mais a sua atividade, fazendo 
ligeiros ajustamentos bem ponderados. (Fishel, 2003:9)

Este Reposicionamento de Marca passa por uma (nova) estratégia de se-

dução dos consumidores, estimulando o interesse, iniciando a avaliação e, 

eventualmente, garantindo a lealdade do consumidor. Para a recriação de 

uma experiência de marca, pode recorrer-se a vários aspetos que influen-

ciam a compra e interpretação da marca por parte do consumidor. Nada 

disto é estranho à publicidade. Mas nada pode ser linearmente acessível 

ou conseguido. 24

O QUE FAZER? POR ONDE COMEÇAR?

Segundo Young, deveremos fazer sempre a seguinte pergunta: Que pa-

lavra-símbolo será esta que melhor desperta a emoção com a qual quero 

impregnar este anúncio? (Young, 1994). E onde nos leva esta pergunta no 

caso da marca que aqui focamos? Parece-nos que uma das respostas fun-

damentais poderá assentar na revisitação dos valores básicos —juventude 

e irreverência, por exemplo — trazendo daí matéria prima para formular 

novas hipóteses de comunicação e divulgação. A Offley sinaliza o seu le-

gado histórico com raízes na dedicação e paixão do Barão de Forrester 

pela marca e pela região do Douro. Na voz da empresa, os valores da mar-

ca são assim enunciados:

O legado de irreverência e de vanguardismo da marca, a sua energia jo-
vem, a versatilidade e a paixão pela perfeição, foram fundadas para es-
tabelecer a Offley como uma marca inovadora que oferece valor genuíno, 
acessibilidade e gosto aos seus consumidores.   (Sogrape, s.d.)

Partindo das condições que atrás referíamos e em particular destes va-

lores básicos da Offley, o redesenho da marca deverá, no nosso entender 

passar pelas seguinte preocupações:

24.  Falar é fácil. Mas na prática, 
como é que se pega numa marca e se 
cria um posicionamento? Pegando 
no exemplo Hermes (marca fictícia 
de carros), antes de se pensar nos 
posicionamentos que ele pode 
ter, temos primeiro de determinar 
os posicionamentos que ele não 
pode ter. Para isso, começamos por 
analisar a concorrência. O Hermes 
não pode ser o automóvel com 
o design mais sofisticado (este 
posicionamento pertence à BMW), 
nem o automóvel mais seguro 
(Volkswagen), o desportivo (Porshe), 
o desportivo topo de gama (Ferrari), 
o mais silencioso (EV1), nem uma 
série de outros posicionamentos. 
Podemos, por exemplo, posicionar 
o Hermes como o pior automóvel do 
mundo. A campanha de lançamento 
pode dizer: “O automóvel de quem 
odeia automóveis”, ou “Você vai 
detestar tudo nele, menos o preço”, 
ou “Um automóvel com uma 
vantagem extraordinária: anda”, ou 
“Agora já tem uma boa razão para 
andar deprimido”, ou “Se o roubarem, 
pelo menos não se vai importar”, 
ou ainda “O primeiro carro criado a 
pensar em masoquistas”. É claro 
que tudo isto são são exercícios 
de estilo e que dificilmente um 
carro posicionado como o pior do 
mundo teria viabilidade comercial, 
mas existe um número elevado de 
pessoas que não sabem nada de 
automóveis e têm raiva a quem sabe 
e poderia então ser posicionado 
como o automóvel de quem não 
percebe nada de automóveis 
(Miranda, 2002, p.110)  
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RELATIVAMENTE AO PÚBLICO-ALVO: 

Reforçar a experiência e a emoção, alargando a comunicação a diferen-

tes segmentos etários. Levar os destinatários a reconhecer-se na marca, a 

identificar-se com ela enquanto veículo para novas sensações e motor de 

novas perceções. Nomeadamente, comunicar valores inerentes à juventu-

de como irreverência, novidade,  indo ao encontro dos anseios e atitudes 

alternativas. Noutros segmentos, procurar corresponder ao(s) estilo(s) de 

vida contemporâneo(s), procurando uma relação privilegiada com (e nos) 

locais de consumo, aproveitando e reforçando o convívio entre amigos, a 

memória, a pertença, a família, enfim, corresponder às distintas posturas 

geracionais. 

RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS:

Apelar à cultura e à tradição de forma renovada e atualizada, estabele-

cendo ligações criativas entre conteúdos que povoam, de forma por vezes 

adormecida, o imaginário coletivo e que representam valores culturais. 

Potenciar valores intrínsecos à marca e ao produto, valores históricos e 

atuais, assim como valores periféricos mas cruciais no pressuposto de vei-

cular conhecimento e modificar perceções.

RELATIVAMENTE ÀS ESTRATÉGIAS:

Privilegiar referências, personalidades e narrativas afectas à marca —en-

tendendo-as numa rede ampliada de tópicos que lhe são exteriores mas ne-

cessários e úteis — pondo a funcionar cruzamentos temáticos, explorando 

novas relações entre ideias e pessoas, provocando novos contextos (e cir-

cunstâncias) de atenção e relacionamento entre público e marca. Dotar as 

intervenções e os respetivos artefactos de qualidades  práticas, estéticas e 

éticas capazes de ser materialmente sustentadas e que possam sustentar, 

por sua vez, o valor acrescentado que delas pretendemos para a marca.



95



96 VINHO DO PORTO. 
OFFLEY, UM CASO BICUDO, 
UM CONTRIBUTO DES-AFIADOR

INTRODUÇÃO



97

PROJETO

A segunda parte do nosso trabalho diz respeito ao projeto. Nos capítulos 

anteriores reunimos informação e abordámos questões que nos ajudaram 

a informar o projeto e a desenvolver as nossas propostas como contributo 

para a promoção do Vinho do Porto da marca Offley.

PONTO DE PARTIDA

Para além de refletir (sobre) os aspetos que até aqui considerámos, e nomea-

damente sobre as condições e fatores associados à realidade do Vinho do Por-

to e à atividade desta marca, uma outra atenção nos parece ser necessária. 

Dado que a Offley e a empresa que a tutela, a Sogrape, apresentam,como 

vimos, uma dinâmica intensa de produção, julgamos ser pertinente e con-

veniente que os moldes de intervenção sejam não só capazes de lidar com 

os constrangimentos diários, mas sejam também capazes de evitar cons-

trangimentos adicionais. 

A nossa intervenção demarca-se, por isso, e desde logo, do aumento im-

pertinente do volume de encargos ou custos. Ao contrário de uma inter-

venção agressiva, pretendemos, justamente, criar extensões harmoniosas 

com as práticas comerciais já em curso, em vez de uma revisão de gran-

de escala, procuramos conjugar o existente com elementos de pequena 

escala, cuja produção e portabilidade possam reduzir necessidades de 

armazenamento ou distribuição, por exemplo. Para além da pertinência 

que temos vindo a reafirmar, defendemos desta forma a exequibilidade do 

nosso projeto, cuja implementação poderia ser imediata. 
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Por tais motivos, a nossa intervenção — quer na sua forma quer no seu 

conteúdo — adotou medidas no nosso entender adequadas aos nossos ob-

jetivos e aos recursos existentes, procurando rentabilizar os meios de for-

ma sustentável.

FORMA

Em termos formais, o nosso trabalho orientou-se para a embalagem e, 

mais em concreto, para elementos a combinar com embalagens hospe-

deiras. Pensados e produzidos para funcionar como complemento físico 

das garrafas do Vinho do Porto Offley, estes artefactos terão uma dupla 

valência: serão, por um lado dependentes e, por outro, independentes, re-

lativamente à garrafa que os acolhe.  

CONTEÚDO

Em termos de conteúdo, os artefactos serão pretexto e suporte para atrair 

um alargado espetro temático, procurando favorecer a relação ilustrativa 

e a articulação de significados, selam eles inerentes à marca, aos públicos, 

aos momentos, lugares e circunstâncias que estejam ou possam estar em 

diálogo com o potencial consumo do produto em causa. Forma e conteúdo 

concorrerão assim, para a articulação entre a função utilitária e a função 

simbólica que pretendemos para os artefactos. 

TRABALHO DE CAMPO

Uma primeira prospeção revelou uma grande diversidade de objetos cuja 

observação permitiu perceber a correspondente diversidade de critérios 

funcionais e semânticos. Uma mesma função utilitária de base apresenta-

-se associada a uma grande dispersão de formas, temas ou personagens. 

Por sua vez, esta dispersão é sugestiva dos distintos contextos, circuns-

tâncias e públicos aos quais estes objetos estão ligados. 
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No trabalho de levantamento, 
recolha e organização de 
informação, deparámos com uma 
grande quantidade e diversidade 
de aplicações que cruzam temas, 
contextos, formas, escalas, 
cores ou materiais.
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Embora este tipo de objeto tenha proliferado, a sua difusão dispersa-se de 

tal modo que a perceção que dele temos acaba por se constituir de modo 

fragmentário. Por outras palavras, parece ser fácil cruzarmo-mos com ob-

jetos deste tipo em diferentes contextos, circunstâncias, garrafas, emba-

lagens, produtos ou marcas. Mas parece não ser tão fácil ter na memória a 

imagem forte de um conjunto ou de uma série. 

Na riqueza de exemplos com que deparámos parece-nos fácil aderir indi-

vidualmente a determinadas figurações e analogias, num mecanismo ar-

bitrário de seleção que nos ocorre com naturalidade. As preferências pes-

soais, o conhecimento que possuimos, a sensibilidade aos temas e mate-

riais, a atenção que prestamos ou a distração que consentimos, parecem-

-nos condicionar a relação com este objetos que nos rodeiam no mercado, 

conduzindo a nossa perceção para este ou aquele em isolado. Acresce que, 

na maior parte dos casos, estes objetos uma vez comercializados de modo 

independente de qualquer produto ou marca para além da sua, acabam 

porventura por transitarsem chegarem a constituir veículo de comunica-

ção de outros valores senão aqueles que eles próprios incorporam. 

Simplificando e resumindo, cremos que é viável, e vantajoso para o nos-

so contexto de trabalho, criar condições para assumir este tipo de objeto 

como veículo priveligiado de mensagens para o consumidor. Tal implica 

procurar, então, associações, combinações, relações, mas fazê-lo com 

uma visão de conjunto, concentrando, desde logo, a atenção no artefacto 

em si mesmo mas na consciência do grupo, da série, da família. 
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EXPERIMENTAÇÃO

Depois de trabalho exploratório inicial, concentrámo-nos na forma e no 

conteúdo, procurando estabelecer relações de contraste, consordância, e 

assim refletir através de ensaios sucessivos. Por um lado,  refletimos sobre 

os aspetos morfológicos, cromáticos. materiais ou texturais, procurando 

alargar as hipóteses mas controlar os aspetos funcionais. Por outro lado, 

refletimos sobre as questões de significado dos elementos utilizados, pro-

curando ligações capazes de potenciar mensagens para o utilizador. 

APROPRIAÇÃO

Através de operações de descontextualização e recontextualização, pro-

curámos estabelecer diálogo entre a garrafa e os mais diversificados ob-

jetos. As marcas semânticas inerentes a cada um dos artefactos trazem 

para o nosso contexto possibilidades que se multiplicam no seu potencial 

narrativo. Ao utilizar elementos relacionados com a atividade humana nos 

domínios mais diversificados — cultural, profissional, lúdico — trazemos 

para o nosso âmbito de projeto um campo alargado de referências envol-

ventes. 
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Exploração 
Numa primeira ação exploratória, 
realizámos montagens recorrendo 
aos mais diversos objetos de uso 
quotidiano, para provocar (e refletir 
sobre) possibilidades de diálogo. 

A rolha da garrafa é um elemento 
particularmente disponível para a 
exploração de relações morfológicas 
e metafóricas, com uma abrangência 
criativamente ilimitada.

Diversificando as analogias, os 
artefactos poderão acrescentar 
valor aos produtos na medida em que 
estabelecem um diálogo semântico 
enriquecido pelas potencialidades 
narrativas. 
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Apropriação
O uso de objetos de uso doméstico 
ou pertencentes a outros contextos, 
profissões e atividades do dia-a-dia 
revelam um grande potencial no 
desafio ao público consumidor: a 
provocação, o mistéio, o non-sense, 
podem despertar a curiosidade 
e estabelecer assim um canal 
privilegiado para a marca. 
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Experimentação 
Tudo nos serviu para agir e pensar 
ou melhor, pensar agindo so o 
máximo possível de hipóteses. A 
abordagem experimental constitui 
uma estimulante e produtiva forma 
de descobrir e refletir sobre o que 
descobrimos.

Sólidos geométricos, brinquedos, 
tampas industriais, utensílios de 
culinári a ou peças de jogo - todos 
contribuem para tornar o diálogo 
fértil, na medida em que possuem 
significado adquirido , significado 
que transportam para o seu novo 
contexto, proporcionando diálogos 
criativos.
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PROPOSTAS 

As propostas que se seguem resultam da reflexão sobre as ideias e expe-

riências ocorridas até aqui, bem como da ponderação sobre os aspetos 

inerentes aos produtos e aos valores da marca. Cada uma das propostas 

pode ser entendida como alternativa às demais ou vista numa teia de 

complementaridade. 

ESTRUTURAÇÃO

Se por um lado somos sensíveis à diversidade — e até pretendemos benefi-

ciar dos seus efeitos — por outro lado importa estruturar a nossa interven-

ção agrupando. Uma vez motivados pelo nosso trabalho de investigação e 

igualmente estimulados  pelas ideias e exemplos com os quais fomos depa-

rando, quatro domínios se nos afiguram fundamentais, pela relevância com 

que se evidenciam na vivência humana e pelo caráter duplamente sugestivo 

de cada um deles: básico e ao mesmo tempo abrangente. São eles: 

— O domínio da Narrativa;

— O domínio do Jogo; 

— O domínio da Comemoração; 

— O domínio da Identidade. 

De que forma vamos pôr em prática estes domínios?

Do domínio da narrativa, emerge a ideia de contar histórias como motivo 

para uma série de esculturas-fantoches;

Do domínio do jogo, emerge a atividade lúdica como motivo para uma 

série dedicada às peças do jogo de xadrez;

Do domínio da comemoração, emerge a vocação co-memorativa como 

motivo para uma série dedicada às datas relevantes no ciclo anual;

Do domínio da identidade, emerge a representação do humano como mo-

tivo da auto e hetero-representação. 

Passamos à descrição de cada uma das propostas, ilustrando o seu pro-

cesso e explanando-as através de três tópicos: Motivação, Produção e 

Aplicação.
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MOTIVAÇÃO

Contar histórias é um impulso que carateriza os seres humanos por contras-

te com as restantes espécies. Da tradição oral à literatura contemporânea, 

da espontaneidade quotidiana ao marketing mais calculado em torno do 

storytelling — poderíamos fazer uma lista de exemplos cuja discussão, sendo 

pacífica, torna a lista dispensável — contar histórias é algo que está enraizado 

na comunicação humana. E ocorre mesmo quando a sua forma parece es-

conder ou estar longe de uma maneira estruturada enquanto história, se nos 

é permitida a expressão idiomática — com princípio, meio e fim.

A tradição oral é rica e o uso da linguagem — embora tenha sofrido as 

transformações que lhe são inerente e naturais, nomeadamente ao nível 

das palavras que ameaçam cair em desuso — garante (porque todos a usa-

mos) a sua sobrevivência. 

Vemos nisto uma oportunidade, quanto a nós, natural: a de associar às gar-

rafas da marca um artefacto capaz de despoletar com instantaneidade e 

agilidade as histórias: o Fantoche. Poderiam ser outros objetos mas enten-

demos que este carrega um legado cultural particularmente significativo. 

O Teatro de Fantoches, tal como o de marionetas, faz parte do imaginário 

coletivo — Dom Roberto, os Bonecos de Santo Aleixo, etc — sendo uma 

imagem forte e indelével que carregamos desde a infância. Mas a cultu-

ra dos bonecreiros ultrapassa largamente esta imagem simplificada que, 

porventura, nos ficou, de uma atividade resumida a um estereótipo:

 FANTOCHES
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Quando pensamos em bonecreiros populares surge-nos a imagem 
romântica da típica barraquinha de fantoches, montada em praias 
ou jardins. No entanto, a realidade popular portuguesa era mais rica: 
verdadeiros empresários de teatro atravessavam o país de norte a sul 
com os seus pavilhões ambulantes, onde apresentavam espectáculos 
com marionetas de luva e de fios. O improviso dos seus textos permitia-
lhes satirizar costumes e hábitos, fazendo crítica social e política, sendo, 
por isso, frequentemente perseguidos pela polícia.Estes pavilhões 
ambulantes funcionaram até à década de sessenta do século XX, 
possuindo orquestras privativas, palcos com dupla utilização para 
animação de marionetas de luva e de fio, repertórios repletos de milagres 
de tradição medieval e com amplo recurso à utilização da palheta. 25

PRODUÇÃO

A realização dos fantoches reflete um conjunto de traços que são carate-

rísticos da sua tradição. As personagens que podem ser construídas, são-

-no a partir de uma personagem-tipo, que está na base deste meio e modo 

tradicional de contar histórias. Vejamos:

O mais ocidental de todos os descendentes do grande herói Polichine-
lo não apresenta, como acontece com os seus familiares europeus, um 
tipo fisionómico próprio. Por vezes o personagem tende a diluir-se nos 
outros seus companheiros de ação — o que explica a designação po-
pularmente usada de “robertos” para este tipo de teatro. Digamos que 
o que permanece em Dom Roberto como traço relevante herdado da 
grande família, é a alma, o carácter, e não o aspeto físico. Por isso, as 
poucas representações antigas que se conhecem do personagem Dom 
Roberto são diferentes entre si, não havendo nenhuma persistência ao 
nível da forma. Cada bonecreiro construía o seu próprio “herói”, poderá 
dizer-se. 26

Esta figura do herói oferece-nos, então, algo que pode ser tomado em múl-

tiplos traços e usado numa grande diversidade de funções e respetivas 

personagens. A cabeça é o ícone por excelência do fantoche, concentran-

do o essencial daquilo que pretendemos dele enquanto personagem:

A cara é sempre talhada com uma grande “ingenuidade escultórica”, os 
olhos são grandes e vivos, a boca sorridente, os restantes traços são só-
brios e discretos. Nesta singeleza formal o fantoche não perde nunca o 

25. https://www.
museudamarioneta.pt/pt/
coleccoes/marionetas/portugal/
bonecreiros-populares/
Consultado a 9 de de Julho de 2019

26. https://marionetasdoporto.
pt/teatro-dom-roberto-breve-
historia-e-notas/. 
Consultado a 9 de Julho de 2019
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ar matreiro, a “esperteza saloia” de herói popular. A cor, essa sim, é nor-
malmente muito característica: o rosa forte, persistência, sem dúvida, 
do tom genérico da cerâmica popular do norte de Portugal, os célebres 

“bonecos de barro”. 27

A produção dos nossos artefactos respeita esta prática relativamente aos 

materiais e meios de produção, o barro e a manualidade:

— O barro, no nosso caso, barro cerâmico para permitir a manutenção dos 

aspetos práticos para além dos aspetos expressivos;

— A manualidade, envolvendo artesãos mas também ateliers de expressão 

plástica organizados ou patrocinados pela empresa. 

Tal respeito surge justamente como compromisso de difundir tradições 

na nossa comunicação. Atualizando e adaptando as personagens tipo, co-

lecionámos uma série que as mantém em aberto: o Limpador de Garrafas, 

o Afunilador de Líquidos, a Viticultora das Quatro Estações ou a Enóloga 

da Paixão são apenas exemplos de personagens que podem diundir co-

nhecimento de forma divertida e educativa: sobre o vinho mas, funda-

mentalmente sobre a vida, envolvendo física, química, literatura, biologia, 

desporto, agricultura e assim por diante. 

IMPLEMENTAÇÃO

Os fantoches serão produzidos artesanalmente e aplicados às garrafas da 

Offley através de séries previstas e preparadas segundo critérios que se 

relacionam com o estilo de vinho ou com o tipo de consumidor, por exem-

plo. O potencial destes artefactos admite muitas hipóteses, dado o cruza-

mento possível entre conteúdos e narrativas.

Na aplicação deste artefacto à garrafa de Vinho do Porto, há duas hipóte-

ses que se complementam: a utilização apenas da cabeça, montada sobre 

a rolha e o envolvimento da garrafa pelo corpo das personagens, tirando 

partido da coincidência morfológica entre ambos. 

As vestimentas são tão singelas quanto a cara do fantoche e de cores bas-

tante garridas. Quanto ao talho, o suficiente apenas para esconder a mão 

do bonecreiro permitindo, ao mesmo tempo, uma grande agilidade ao nível 

27. https://marionetasdoporto.
pt/teatro-dom-roberto-breve-
historia-e-notas/. 
Consultado a 9 de Julho de 2019



111

dos movimentos. Também aqui, poderíamos dizer, a construção do “rober-

to” aposta mais nas possibilidades de movimentação frenética do que na 

“nobreza” dos gestos e atitudes, que resultam de vestidos mais elaborados. 28

Esta economia material expressiva acarreta, no nosso entender, duas 

vantagem: uma, de caráter simbólico, que parece favorecer, pelo envolvi-

mento emotivo que sugere na relação com o público, a nossa procura de 

eficácia ao nível da implicação e da comunicação; outra, de caráter prático, 

que cremos facilitar o investimento, baixando os custos. Parece-nos assim 

facilitada e relação custo-benefício. O que não significa que a vestimen-

ta se exclua da tarefa de representar aspetos da iconografia do vestuário 

num determinado contexto histórico, se tal for pertinente. 

A implementação desta proposta assenta assim na possibilidade de cons-

truir uma coleção de personagens representativas da cultura inerente ao 

Vinho do Porto. Representando um universo recheado de motivos e pre-

textos narrativos, esta cultura facilmente oferece matéria-prima para ex-

plorar em histórias. 

Estas histórias podem ser vistas como narrativas espontâneas — onde se 

exploram memórias coletivas e pessoais no espaço público ou doméstico - 

ou previamente preparadas, para usar no contexto das visitas às caves ou 

de eventos nos locais de consumo, por exemplo.

Importa lembrar e deixar claro que não descurámos, nem na conceção 

nem na implementação desta proposta, a questão do consumo, vedado às 

crianças e aos jovens considerados menores. Esta (tal como as restantes 

propostas) não apela diretamente ao consumo. O que pretendemos com 

ela fazer consiste em alargar o campo referencial da marca, em parale-

lo com o alargamento de horizontes narrativos e culturais, uma vez que, 

através destas personagens se podem transmitir e atualizar conhecimen-

to. Conhecimento sobre tradições que  tanto podem focar a especificidade 

do produto em causa - o vinho - como pode transcendê-lo: o que é natural 

fazê-lo, dado que o vinho se relaciona com uma imensidão de tópicos li-

gados à vida humana. 

Os “Robertos”, nome pelo qual 
os fantoches ficaram também 
conhecidos concentram e exprimem, 
no imaginário popular, os espírito 
mais enraizado de uma história 
partilhada. 
A descontração e o humor favorecem 
um clima descomprometido e 
acessível a todos, compatível com o 
improviso e o imediato.
Como seria contar assim episódios 
da história de Dona Antónia e do 
Barão de Forrester?

28.https://marionetasdoporto.
pt/teatro-dom-roberto-breve-
historia-e-notas/. 
Consultado a 9 de Julho de 2019
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Tendo como público-alvo os adultos mas fundamentalmente as famílias 

e as crianças, estes artefactos podem sintetizar personagens relacionadas 

com os dois universos, o da viticultura e o da vinicultura: todos os passos 

destas duas fases de produção oferecem matéria-prima para criar uma co-

municação estimulante com o público. A imensidão de tópicos que podem 

ser envolvidos sugerem o potencial desta proposta: o clima, a paisagem, as 

estações, os costumes, os lugares, as pessoas, os objetos, as tarefas da vinha 

e do vinho... é imenso o espetro de assuntos que podem ser explorados; isto, 

sem referir, por ser desnecessário, as relações temáticas que se estabelecem 

naturalmente, alargando ainda mais os contextos e os temas.
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MOTIVAÇÃO

As efemérides, os eventos cíclicos, as manifestações sazonais que foram 

ficando no imaginário coletivo constituem matéria sempre relevante em 

termos de comunicação de valores, na medida em que estão de uma ou de 

outra forma sempre relacionados com a vida material, com os artefactos, 

com os produtos. Logo, com as marcas.

Carnaval, Páscoa, Natal e Passagem de Ano ou dias nacionais, internacionais 

e mundiais, prestam-se sempre com oportunidade ao trabalho publicitário, 

na medida em que mantêm, de uma ou de outra forma, com maior ou 

menor intensidade, ideias, gestos, enfim, rituais que se replicam e assim 

se prolongam no tempo. O que se reforça geração após geração é também 

sujeito a desgaste e modificação, por pressão natural da transformações e 

dinãmica da vida. 

Se isto, por um lado, condiciona, também desafia. Porque o que verificamos 

é que a adesão às comemorações resiste e até parece reforçar-se — nem 

que seja por pressões comerciais que não escondem, bem pelo contrário, 

o seu interesse no assunto. De uma ou de outra forma, o desafio ganha 

evidência: propor artefactos comemorativos pode contribuir, ora para 

diversificar a oferta simbólica mesmo quando ela é procurada ora para 

recuperar entusiasmos ou ligações perdidas.

O Vinho do Porto esteve durante muito tempo associado, por exemplo, ao 

Natal e à Páscoa. O seu consumo moderado e pontual, estava refém destas 

festividades vividas em família. Hoje, com os estímulos que num passado 

COMEMORAÇÃO
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recente começaram a surgir e a multiplicar-se, beber Vinho do Porto 

deixou de ser um acto contido para começar a ser uma atitude porventura 

mais vincada  e seguramente mais dispersa e diversificada.

Parece-nos que esta abertura cria um espaço de possibilidades para 

explorar  formal e simbolicamente ideias que podem materializar-se e 

comunicar novos valores criativos e estéticos, beneficiando a perceção da 

marca através da co-memoração.

PRODUÇÃO

A comemoração é um fenómeno transversal. Atravessa grupos etários 

distintos, com interesses muito diversificados, atravessa temas da 

história, da religião, da ciênca, da arte, da técnica, atravessa matérias 

sociais, culturais e políticas, atravessa maiorias e minorias. Uma dos 

aspetos comercialmente relevantes é o fato de que as manifestações 

comemorativas cumprem tradições mas estão disponíveis para integrar 

novos elementos. Lembremo-nos do caso ocorrido entre o Natal e a Coca-

Cola, por exemplo.

Em termos de produção, a nossa proposta aqui é a de desenvolver um 

conjunto de esculturas tendo como ponto de partida um levantamento 

de sinais que se tornaram símbolo das ideias que estão no cerne das 

comemorações e que agregam conceitos fundamentais. Conceitos como 

o de família, de memória, de liberdade ou de criatividade desdobram-se 

numa rede de ideias expressas por símbolos no imaginário coletivo. 

Tomemos, por exemplo, o Coelho e o Ovo de Páscoa. Esta tradição, 

recheada de referências, oferece matéria-prima para um exercício 

criativamente fértil. Esta fertilidade abrange, por sua vez, os conteúdos 

que habitualmente lhe estão associados e que são frequentemente usados, 

mas também se estende a outros tópicos que  podem cruzar outras 

referências em novas combinações narrativas. No nosso entender, esta 

recombinação torna-se obrigatória por força dos nossos objetivos.

No nosso exercício em torno do Coelho e do Ovo de Páscoa, associámos 

ao conjunto de sinais e significados que são do conhecimento corrente — a 

fertilidade do coelho, o (re)nascimento associado ao ovo —, entendendo 
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a ideia de esconderijo como desafio central. Este desafio levou-nos a 

procurar outras associações que pudessem, por sua vez, alargar o campo 

de referências. Importava, no entanto, concentrar a atenção na ideia de 

esconderijo sem o desvirtuar e, bem pelo contrário, reforçá-lo ao mesmo 

tempo que cuidávamos da forma. 

A nossa motivação era a de que, se este esconderijo, sendo mais do 

domínio do imaginário do que da realidade, pudesse ser pretexto para 

concentrar elementos da infância, dos sonhos, da fantasia, mas também 

na oportunidade de  trazer para cena referências literárias. Em termos 

formais, as portas, os arcos ou outras passagens, constituem elementos que 

sinalizam o começo da nossa motivação era a de que, se este esconderijo, 

sendo mais do domínio do imaginário do que da realidade, pudesse ser 

pretexto para concentrar elementos da infância, dos sonhos, da fantasia, 

mas também na oportunidade de  trazer para cena referências literárias. 

Em termos formais, as portas, os arcos ou outras passagens, constituem 

elementos que sinalizam o começo da avetura. Lewis Carroll começa 

com a toca do Coelho, que é seguido por Alice quando esta se encontrava 

mergulhada no aborrecimento da realidade:

Foi então que, de repente, um Coelho Branco  com olhos cor-de-rosa 
passou a corre ao pé dela (...) Alice levantou-se imediatamente, porque 
lhe passou na ideia que nunca antes tinha visto um coelho  com um bolso 
de colete, nem um relógio que tirasse de lá e, ardendo de curiosidade, 
correu pelos campos atrás dele, mesmo a tempo de o ver enfiar-se por 
uma enorme toca debaixo de uma sebe. Num instante, Alice enfiou-se 
também atrás dele, sem pensar sequer como diabo é que havia de sair 
outra vez (Carroll, 2000: 9-10)

Na nossa encenação, o coelho aparece e desaparece no convite à aventura 

da curiosidade. E o diálogo fica-se pelos dois símbolos essenciais — o 

Coelho e o Ovo — sem recorrer a outros elementos que, no nosso entender, 

iriam acarretar ruído desnecessário e, por isso, prejudicial. Simplificar 

condiciona mas condicionar melhora. Neste sentido, o Coelho ganha 

atributos: passa a ser amarelo, funde-se com a gema do ovo, passa a ser 

dois em um. Pensar nestes termos significa assumir uma preocupação 

dupla, em benefício, quer do conteúdo quer da forma. 
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Simplificar significa resolver o problema eliminando tudo o que não 
serve a realização dos objetivos. Simplificar quer dizer reduzir os custos. 
Diminuir os tempos de trabalho, de montagem, de acabamento. Quer 
dizer resolver dois problemas ao mesmo tempo através da mesma 
solução. Simplificar é um trabalho difícil e exige muita criatividade. 
Complicar é mais fácil, basta acrescentar tudo o que nos vem à mente, 
sem nos preocuparmos em saber se os custos excedem os limites das 
vendas, se se leva mais tempo a fabricar o objeto, e assim por diante 
(Munari, 1993:136)

Neste e em todos os artefactos deste proposta, o princípio de economia 

de meios e da maximização de efeitos motivou-nos para um trabalho de 

atelier  diversificado - na recolha de dados e objetos, na organização de 

informação e de elementos tridimensionais, na preparação de materiais 

obtidos de raíz mas também recicláveis, no desenvolvimento de formas 

— experimentando, aplicando, desconstruindo, testando e sintetizando as 

soluções procuradas.

Todas as soluções passam pelo baixo custo de produção, pois nelas 

procurámos meios que, apesar da motivação ilustrativa, não se alhearam 

dos constrangimentos que justamente pretendem resolver.

IMPLEMENTAÇÃO

Em resumo, a nossa proposta trata da intervenção em artefactos 

simbolicamente associados às diversas datas, às festividades, às co-

memorações, combinando e recombinando elementos iconográficos e 

informação relevante, através de objetos escultóricos capazes de ilustrar, 

sugerir e, assim o desejamos, surpreender.

Neste tópico — a surpresa — reside quanto a nós o principal desafio da 

implementação da nossa proposta, dado que falamos de momentos de 

curta duração e de intensa manifestação, com a correspondente pressão 

concorrencial.  Reconhecendo o que os especialistas defendem no 

domínio da publicidade, um dos atributos significativos de uma campanha 

relaciona-se com o humor.  Procuramos assim recorrer a este tópico 

tentando, na relação com o público-alvo. Parece-nos que, ao provocar 

desvios nas expetativas do destinatário, podemos contribuir para uma 

maior atenção e memória relativamente à marca.
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As imagens de ativação cerebral geradas  pela apresentação de estímulos 
humorísticos revelaram que o córtex sensorial se encontrava muito 
ativado durante a fase de detecção de incongruências (associações 
improváveis e inesperadas) e, bem assim, identificaram uma rede de 
atividade cerebral  relacionada com mecanismos de recompensa. Esta 
rede favorece a fixação de memórias e tem um papel de relevo na função 
social. (Caldas, 2017:42)

Implementar esta proposta passa por planear os momentos no calendário 

anual e desencadear as ações necessárias na agenda da empresa para a 

difusão e distribuição dos produtos intervencionados. Em ações concertadas 

com distribuidores e gerentes dos locais de consumo, podem ser levadas a 

cabo iniciativas que podem tirar partido das soluções que propomos.

Para além das comemorações que mais mobilizam o público, a Páscoa, 

o Natal, a Passagem de Ano, o Carnaval ou o Dia dos Namorados, por 

exemplo, outras podem ser exploradas em benefício da desejada surpresa 

— por exemplo, o Dia do Amigo, o Dia Mundial dos Rios ou o Dia Mundial do 

Gato — também pela oportunidade de divulgar informação e proporcionar 

conhecimento, valorizando este aspeto que temos vindo a defender na 

remodelação da marca.
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MOTIVAÇÃO

O jogo é uma atividade complexa, rica e básica, por isso imprescindível. 

Ele está presente em todas as civilizações. não haverá comunidade à face 

da terra que prescinda do jogo ou, mais ainda, que não tenha o jogo por 

base — direta ou indiretamente, de forma explícita ou subtil. Johan Hui-

zinga (2003: 15) evidencia a importância do Homo Ludens para além do 

Homo Faber e do Homo Sapiens. 

Mas a função lúdica não é para Huizinga mais uma das funções humanas. 

O que motivou o autor a escrever sobre a relevância do Homem-jogador 

foi justamente a ideia de que a atividade lúdica está na base das demais, 

tornando-se até sinónimas. “Há muito que tenho a convicção de que a civi-

lização surge e se desenvolve como um jogo” defendia Huizinga já há mais 

de um século a esta parte. E esclarece: “a minha intenção não era definir o 

lugar do jogo entre as demais manifestações da cultura, mas sim sublinhar  

a que ponto a própria cultura assume o caráter de jogo” (2003: 17)  

O xadrez é um jogo de excelência, é o jogo, por excelência. No imaginário 

humano, o vinho e o xadrez não andam muito afastados. Fatores culturais 

parecem concorrer para esta relação, mais evidente ou diluída, mais afas-

tada no tempo ou mais atual. Ambos, vinho e xadrez são sugestivos da im-

portância do tempo, do prazer, do ritual. Registamos a título de curiosida-

de esta associação em Fernando Pessoa, no seu heterónimo Ricardo Reis 

JOGO DE XADREZ
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Ouvi contar que outrora, quando a Pérsia

Tinha não sei qual guerra,

Quando a invasão ardia na Cidade

E as mulheres gritavam,

Dois jogadores de xadrez jogavam

O seu jogo contínuo.

À sombra de ampla árvore fitavam

O tabuleiro antigo,

E, ao lado de cada um, esperando os seus

Momentos mais folgados,

Quando havia movido a pedra, e agora

Esperava o adversário,

Um púcaro com vinho refrescava

Sobriamente a sua sede. 29

PRODUÇÃO

O jogo de xadrez é constituído por trinta e duas peças em volume escul-

tórico. A escolha da matéria-prima racaíu sobre a madeira. É uma matéria 

com grande lastro de utilização, que nos parece adequada ao nosso con-

texto projetual. O seu protagonismo na cultura vinícola e em particular no 

amadurecimento e envelhecimento do Vinho do Porto adquire um signi-

ficado incontornável. 

Escolhemos as madeiras de freixo e de sucupira, aplicando a primeira nas 

peças “brancas” e a segunda nas “pretas”. 

A madeira de freixo tem a sua origem na árvore do género Fraxinus, ultra-

passando a meia centena de variedades, espalhadas pelo planeta. Trata-se 

de uma madeira de excelente qualidade e é procurada pela sua ductili-

dade e densidade que são elevadas, proporcionando bom acabamento. É 

uma das madeiras apreciada para ornamentos torneados com aplicação 

no fabrico de mobiliário, em estruturas arquitetónicas como arcos e mol-

duras, estruturas ornamentadas de escadarias, punhos de instrumentos e 

ferramentas, assim como instrumentos musicais

A madeira de sucupira é oriunda da América do Sul, sendo o Brasil um dos 

países com maior abundância desta árvore que também se apresenta di-

29. Os Grandes Indiferentes. 
Ricardo Reis, em “Odes”
(Heterónimo de Fernando Pessoa)
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versificada. Requisitada pela sua densidade e resistência elevadas, é tam-

bém uma madeira preciada pelo seu efeito visual, cuja cor acastanhada é 

alternada com o dourado de minúsculos veios, numa textura padronizada 

com ondulações irregulares. 

As peças foram torneadas recorrendo a uma oficina mecânica, uma das pou-

cas sobreviventes da indústria tradicional entre nós. Depois de torneados os 

dois conjunto de peças, passámos a uma outra fase, na qual pretendíamos 

assumir uma associação ao Vinho do Porto. Esta associação foi trabalhada 

em termos de analogia cromática, procurando simular a cor dos vinhos. 

Cada um destes conjuntos, de dezasseis peças, corresponde ao Vinho do 

Porto tinto e branco. Esta associação foi estabelecida através da aplicação 

de tintas na parte superior de cada peça. Assim surgiu uma dupla analo-

gia: pela cor, simulámos o vinho branco e o tinto; pela forma, simulámos 

um copo com o respetivo vinho. 

Esta associação tornou necessário um conjunto de operações que passou 

pela experimentação e teste de matérias e materiais pictóricos com o in-

tuito de criar uma aproximação credível entre a superfície pintada e o res-

petivo vinho. 

O comportamento dos materiais — o efeito após a secagem da tinta, não só 

de cor, como de textura — motivou a exploração de tintas de base aquosa, 

sintética e até celulósica, tintas plásticas, autonivelantes, tintas acrílicas, 

tintas industriais, em pequenos ciclos de trabalho simultâneo entre pre-

paração, aplicação, secagem, verificação e avaliação. 

As amostras que fomos obtendo tinham como preocupação básica não só 

os aspetos já referidos para controlar a produção de um protótipo, mas 

procuravam refletir e solucionar o problema pensando na produção alar-

gada destes artefactos. Assim, e embora este processo tenha sido aqui 

desenvolvido manualmente, foi necessário pensar em termos industriais 

como garantia, não só da aproximação desejada entre a tinta e o vinho, 

mas também da homogeneidade da produção a multiplicar. 
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Neste contexto, sentimos que estas operações proporcionavam, em si 

mesmas e nos procedimentos, um cuidado de natureza semelhante ao 

do enólogo: a afinação da cor na tinta e a afinação da cor no vinho, uma 

comparação que muito nos entusiasmou.

A procura de correspondência era, desde logo, duplamente desafiadora: 

pelo lado das tintas e pelo lado dos vinhos. Quanto às tintas, o catálogo 

de cores preparadas de origem fornecia os matizes e os tons básicos para 

um trabalho experimental baseado em misturas e proporções; quanto aos 

vinhos, a escolha das cores deparava-se com a diversidade, não só dos 

estilos como também dos níveis de amadurecimento e envelhecimento. 

Para além da produção das peças produzimos uma embalagem para as 

acolher de forma combinada com o produto. Também aqui recorremos à 

produção industrial a partir do desenho de um modelo específico para a 

marca.  A embalagem divide-se em duas partes fabricadas, uma, em ma-

deira e a outra em vidro acrílico. O contentor de madeira acolhe a respe-

tiva garrafa e o contentor de vidro acrílico envolve a correspondente peça 

de xadrez. 

Na sua função utilitária, uma embalagem serve para armazenar e prote-

ger; mas também concentra em si a função simbólica, enquanto suporte 

e veículo de comunicação. No nosso contexto, a comunicação de valores 

dispensa qualquer informação explícita para além do nome da marca, 

procurando favorecer a síntese e os propósitos desta síntese em favor da 

relação com o consumidor.

Vista do exterior, a embalagem de madeira evidencia no seu desenho um 

contraste de matizes que remete para os matizes e tons das madeiras usa-

das nas peças de xadrez. No entanto optámos pela cobertura do material, 

aplicando uma pintura com tinta preta, para criar um ambiente mais en-

fático, quer no destaque da peça de xadrez quer na leitura do conjunto. 

Neste sentido, julgamos ter enfatizado um efeito que desde o início preten-

díamos: a sugestão de museificação da peça de xadrez medianto o uso de 

um elemento análogo à vitrina de museu. 
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Neste contexto, o artefacto e o conjunto que resulta do seu acoplamento à 

embalagem, apontam para o valor e a raridade, para o mistério e o espólio, 

para o passado intangível oferecido aqui como preciosidade: o inacessível 

ao acesso de todos quantos se revêm neste jogo de valores, neste desejo de 

possuir algo único de forma distinta. 

Procurar este efeito tinha para nós, à partida, o sentido de propor um ob-

jeto distinto e distintivo, para ir ao encontro de algo profundamente con-

trastante com a proposta anterior, a dos fantoches, algo que pretendemos 

explorar na implementação deste artefacto por contraste com uma via 

mais popularizada como aquela. Neste sentido, simplificámos e raciona-

lizámos agora as formas,  remetendo ao silêncio aquilo que antes era azá-

fama e proliferação de histórias. Aqui propomos uma relação mais indivi-

dualizada (mesmo inluindo um gesto a dois, como ocorre ao jogar xadrez), 

na qual o consumidor adquire  o produto, porventura, com maior sentido 

de posse, de coleção, de culto. 

IMPLEMENTAÇÃO

Parece-nos pacífico afirmar que jogar xadrez e beber vinho (e fazê-lo) têm 

muito em comum. O tempo, a atenção, o prazer, a elaboração, a sofistica-

ção, a simplicidade, o peso histórico, muitas são as sugestões que um e 

outro — melhor ainda, um em companhia de outro — poderão emitir para 

um público-alvo que se revê no consumo do Vinho do Porto através de um 

ritual singular.

Cada uma das peças de xadrez é associada a uma embalagem, sendo ad-

quirida como brinde na compra da respetiva garrafa. Este procedimento re-

veste-se de um conjunto de possibilidades alternativas ou complementares. 

Pretendemos exaltar, ao mesmo tempo, determinado vinho ou conjunto de 

vinhos, mas também desejamos vincar o caráter singular de cada garrafa. 

De igual modo, as peças têm — em si mesmas e cada uma delas — um valor 

individualizado, mas o seu caráter funcional aponta para o conjunto e su-

gere a sua — lenta ou rápida — aquisição. No entanto, e embora comercial-

mente esta possibilidade seja mais desejável, não procuramos esta adesão 

massiva: colecionar, tal como beber Vinho do Porto, é algo que se faz gra-

dualmente, para que o prazer associado a ambos seja o da conquista, o da 

descoberta, o da revelação constante e prolongada. 
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Nesta perspetiva de implementação dos artefactos no mercado, cada po-

tencial consumidor poderá transformar-se num potencial cliente da mar-

ca, na medida em que se liga — continuamos no domínio potencial — aos 

produtos modo comprometido com a obtenção das peças de modo a com-

pletar a coleção. Ou poderá desafiar alguém ou um grupo de amigos para, 

juntos, realizarem a coleção, estreitando relações pessoais e fomentando 

oportunidades de partilha. O que confirma, a ser assim, o potencial desta 

proposta que é comum a todas as restantes.
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MOTIVAÇÃO

Chegámos ao último conceito e última proposta do nosso projeto para re-

desenhar a marca Offley: Identidade. Esta proposta retoma (e reforça) a 

ideia de  redesenhar a marca com iniciativas de evidente valor acrescenta-

do, procurando proporcionar experiências gratificantes a partir do (e em 

associação ao) produto. 

“A principal caraterística da promoção do futuro será aumentar o valor da 
marca que ela promove. Para isso, essa orientação estratégica de longo 
prazo é vital, pois ela determinará a forma de usar a promoção de modo 
que sua ofertas sejam entendidas como um benefício adicional ao con-
sumidor, e não como uma mera liquidação” (Sampaio, 2002: 114)

Como lembrava Hugo Volli, fazer publicidade nada tem contra os consu-

midores no sentido de pretender, por qualquer força, modificá-los; trata-se 

antes de os convidar, de lhes propor algo a partir da sua forma de pensar: 

a dimensão estratégica da publicidade não consiste de uma “luta” com os 

consumidores, mas num criterioso “cultivo” do seu modo de pensar (2016: 34)

Modo de pensar ou, numa outra palavra, identidade — pelo menos, sinal 

identitário. A ideia de ir ao encontro dos consumidores tem, nesta propos-

ta, um caráter plural, assumindo diferentes direções, todas elas com um 

denominador comum: as pessoas. Dizer pessoas é também dizer persona-

lidade, conceito-chave nas duas direções, a da marca e a do consumidor. 

Tom Peters, tido como o pai da empresa pós-moderna dizia que ouvia mui-

tas vezes no discurso da gestão e por parte das empresas esta ideia de 

IDENTIDADE
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privilegiar as pessoas, mas que não encontrava, na prática, este privilégio. 

E falava daquilo que considerava  ser uma premissa fundamental: entra-

mos numa Era de Talento — dizia ele — “Ok. muito bem”, ouço-o dizer. “Pôr 

as pessoas em primeiro lugar. já lá estive. já o fiz” . Não! Não! Não! A minha 

questão não é que “as pessoas são fixes”, que “as pessoas são importantes”. 

A questão é que... “as pessoas (o seu talento, criatividade, capital intelectual, 

dinamismo empresarial)  é... tudo o que há (2008: 250).

Isto significa, no nosso contexto, ir ao encontro desta evidência, contando 

com aquilo que há de único, de singular, de indivual, procurando valorizá-lo 

com benefício mútuo: quer para a marca quer para aqueles que — dentro e 

fora dela — contribuem ou justificam a existência de uma imagem de marca.

PRODUÇÃO

A produção dos artefactos desta proposta passam pela aplicação de tecno-

logia informática no domínio da impressão 3D. Realizámos e produzimos 

um modelo (autorrepresentação) para servir de exemplo ilustrativo da 

proposta. Por um lado, é um objeto simulador, por outro lado, apresenta-se 

já como primeiro resultado, como vamos ver, da campanha publicitária 

que propomos. O trabalho foi realizado no LDPS – Laboratório de Desen-

volvimento de Produto e Serviços (DEMec), na Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto, com a colaboração de uma pequena equipa de 

trabalho30 sob orientação do Professor Jorge Lino. 

IMPLEMENTAÇÃO

Relativamente à implementação desta proposta, os artefactos a produzir 

seguem o modelo aqui realizado. Para levar esta ideia à prática, concen-

tramos a nossa atenção em três tipos de pessoas, com as respetivas cargas 

de significado que estas categorias acarretam consigo:

As pessoas que representam a empresa e a marca, que no passado ou no 

presente foram e/ou são determinantes, os protagonistas da empresa, 

desde a sua fundação aos seus processos de produção.

As pessoas consideradas figuras públicas, as que se destacaram no passado 

ou se destacam no presente, ligadas às mais diversas atividades profissio-

nais e autorais, nos campos da ciência, da arte, da técnica, abrangendo per-
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30. Equipa constituída por Bruno 
Areias, Leonardo Santana e André 
Brandão.

O procedimento passou primeiro pela 
digitalização com recurso a scanner 
3D modelo Artec EVA 
(https://www.artec3d.com/portable-3d-

scanners/artec-eva). 

O modelo foi primeiro editado e 
exportado no formato .STL, ainda 
com o software próprio da Artec 
(Artec Studio 11). O ficheiro .STL 
proveniente da digitalização foi 
corrigido, e acrescentada a base 
redonda da largura da rolha de 
garrafa, no software Meshmixer 
(http://www.meshmixer.com). 

Por fim, o .STL foi enviado para o 
software Simplify3D 
(https://www.simplify3d.com), 

onde foram definidos os parâmetros 
de impressão e exportado o ficheiro 
G-code a enviar para a impressora 
3D FDM. O material utilizado foi PLA 
Pearl Red da Filament PM 
(https://www.filament-pm.com/filament-

1-75-pla-pearl-red-1-kg/p155). 

Os parâmetros utilizados foram: 
temperatura de extrusão: 200 ºC; 
temperatura da base: 60ºC; altura de 
camada: 0,12 mm; preenchimento: 
20%; suportes: Sim; velocidade de 
impressão: 80mm/s; tempo: 2h33 
min.; massa: 27,48 g.
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Auto-representação
Para aferir a viabilidade, para 
experimentar, testar e ilustrar o 
artefacto que propomos, realizámos 
um modelo com a colaboração 
da Faculdade de Engenhaia da 
Universidade do Porto. 
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sonalidades que podem ir da literatura ao desporto, da política à culinária. 

Cabem nesta categoria as figuras de referência ligadas ao Vinho do Porto.

As pessoas que se ligam à marca enquanto consumidores ocasionais ou clien-

tes da empresa e que, de forma espontânea se podem ligar a esta inicitiva. 

Vejamos o essencial relativamente a cada um deles.

Quando concebeu a campanha para Steve Jobs relativa ao iMac (Diogo, 

2012:91), na qual cada cartaz era composto pelo retrato a preto e branco de 

figuras históricas: Einstein, Edison, Chaplin, Dylan, Lee Chow (colaborador 

de Jobs durante quase trinta anos) procurava um denominador comum e 

rematou-o no slogan que acompanhava as imagens, com uma mensagem 

clara sobra a marca e o produto: Think Different. O nosso recurso a figuras 

de referência procura, por ausência de qualquer outro enunciado, trazer 

para o espaço da marca uma um campo referencial alargado de associa-

ções, pretendendo alargar e gerir as as mensagens potenciais na dinâmica 

do convívio entre pessoas. As figuras de referência envolvem notoriedade, 

trabalho, persistência, representatividade. trazem consigo uma história, 

carregam os sinais de um lastro social e cultural significativo. Não procu-

ramos sintetizar a mensagem num destes atributos porque não visamos 

convencer as pessoas enquanto consumidores: queremos aproximá-las 

enquanto clientes de uma marca que lhes pode proporcionar uma relação 

narrativa recheada de referências.

Relativamente aos protagonistas da empresa, para além de nos interessar 

reconstituir uma memória histórica eventualmente rarefeita e valorizar a 

auto-estima e a auto-imagem dentro da empresa, interessa-nos que sejam 

os próprios a dar a cara por ela. Não escondemos a inspiração em exem-

plos como o da marca Tenório, que referimos antes no nosso texto - bem 

pelo contrário, queremos reforçá-lo, com ênfase nas pessoas que fazem 

parte da Sogrape e particularmente, da Offley: dar a cara pela empresa, 

dar a cara pelo produto, dar a cara pela marca. 

Quanto aos potenciais consumidores ou clientes, qual poderia ser o cená-

rio da implementação desta proposta? Imaginemos a seguinte hipótese e 

ordem de acontecimentos. Imaginemos, no centro de visitas às caves, um 

pequeno dispositivo vocacionado para a impressão 3D em funcionamento 
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protocolar concertado entre a empresa e instituições ligadas à investiga-

ção neste domínio. Foi também essa a nossa intenção, quando recorremos 

à Universidade do Porto e não a uma empresa comercial. Por entendermos 

que é proveitosa para ambas as partes. Prosseguimos. Imaginemos que o 

visitantes depara, durante a visita, com um pequeníssimo estúdio onde 

pode obter um retrato seu tridimensional. Caso pretenda obter o seu re-

trato tridimensional, apenas tem que dispensar cerca de quinze minutos 

para a digitalização. 

E a visita prossegue, enquanto a segunda parte do processo se desenrola e 

que demora cerca de sessenta minutos. Uma vez terminada a visita, o arte-

facto está pronto e o visitante levanta-o mediante o respetivo pagamento. 

Nesta fase, e no lugar onde termina a visita, e/ou onde esta se inicia, a co-

leção de retratos tridimensionais — quer das figuras da atualidade quer das 

figuras históricas quer, ainda, das pessoas que fizeram e fazem a história da 

marca e dão a cara por ela — compõe o cenário que pretendemos. 

E imaginemos finalmente isto a acontecer ao mesmo tempo que estes ar-

tefatos — as caras — se difundem também noutras ações ou exposições, 

nos locais de consumo por exemplo.

No que respeita à implementação desta prática entre os visitantes e clien-

tes, o preço de custo do artefacto poderá ser um senão, uma vez que ainda 

não é muito convidativo — ou, se nos é permitida a expressão, acessível a 

todas as bolsas. Mas estamos em crer que a rápida evolução tecnológica 

à qual assitimos e com a qual vamos sendo surpreendidos, irá banalizar 

o recurso à impressão 3D no aspeto económico, tornando o custo muito 

mais reduzido. 

Por agora, esperamos que entre em ação um fator de motivação, que a 

novidade possa ser motor de adesão: a capacidade de pagar mais por um 

serviço (ainda que falemos de um preço justo e não especulado) pode ser 

um sinal distintivo e, por isso, apetecível em favor da imagem social do 

consumidor — vimos que a publicidade alimenta este jogo de representa-

ções (porque também vive dele).
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Apresentamos na imagem à esquerda o primeiro modelo (que remete 

para a categoria dos visitantes) e, nas páginas seguintes, um conjunto de 

figuras de referência (que remetem para as restantes categorias) que po-

deriam, numa primeira concretização da proposta no terreno, dar a cara 

pela marca, sugerindo valores como conquista, determinação, capacidade, 

conhecimento, carisma, individualidade, sensibilidade, ousadia, caráter, 

universalidade.  
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William Offley
Criador da marca Offley

Joseph James Forrester
Maior influeciador da Offley
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Enólogo responsável 
pelos Vinhos do Douro 
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Julgamos pertinente deixar aqui algumas considerações finais, refletindo 

sobre alguns aspetos sugestivos da ponte existente entre as considerações 

da primeira parte da dissertação e a segunda, o projeto.  

As propostas foram descritas para explicar aquilo em que consistem. No 

entanto, e para além daquilo que foi dito sobre cada uma delas, elas ad-

mitem articulações entre si. E podem passar, sem perda daquilo que as 

carateriza, por adaptações na forma de produção e, ainda mais na forma 

de implementação, desde que tal não se desvie dos propósitos que aqui 

fomos evidenciando.

Poderão estas adições aos produtos, às garrafas, funcionar como quinto 

elemento de que fala Mollerup, levar a uma identificação rápida da marca? 

Julgamos que, diferentemente daquilo que acontece noutra marca - pen-

semos novamente no exemplo da Adidas com as barras paralelas azuis 

— a nossa questão poderá ser posta ao contrário: no nosso caso, a marca 

associa-se com discrição a esses elementos adicionais, procurando man-

ter uma presença que quer ganhar força pela subtileza.

Esta presença subtil mas persistente no recurso contínuo a referências é, 

no nosso entender, favorável à notoriedade e à imagem da marca, que refe-

ríamos através de Keller, já que o consumidor é envolvido num universo 

de associações e memórias que no imediato podem parecer dispersas mas, 

num prazo alargado, podem consolidar com maior eficácia as recordações 

e o reconhecimento da marca. Cremos que esta relação da memória com 

a marca sai beneficiada pela importância que têm, no nosso projeto, as 

memórias coletivas e os apelos individuais, quer às memórias de infância 

quer à experiência e estilo de vida pessoal, por exemplo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Tal convicção é reforçada pelas palavras de Olins que atrás referimos em 

torno daquilo que entendemos como estilo de vida. Dizia ele que hoje em 

dia as marcas implicam um grande envolvimento e associação, são a de-

monstração exterior e visivel de uma afiliação privada e pessoal. Permitem 

que nos definamos a nós próprios em termos de uma linguagem imediata-

mente compreensível ao mundo que nos rodeia.  

Neste sentido, a experiência de marca assume crucial importância. Por 

isso, e para além da experiência gerada pelo produto em si mesmo, agimos 

sob a necessidade de adequar e otimizar esta experiência com a marca in-

vestindo na desejada relação de longo prazo com um consumidor satisfei-

to e fidelizado por ação do seu entusiasmo com os valores acrescentados. 

É que, como nos lembrava Nelson Athayde, a aquisição é uma consequên-

cia, a paixão é o que importa.

 

A nossa procura da experiência de marca teve necessariamente atenção 

a diferentes segmentos de público, isto é, com as nossas propostas abri-

mos a possibilidade de desenvolver ações diferentes para públicos distin-

tos. Neste contexto, julgamos ter também proporcionado condições para 

emancipar o público face à marca, já que procurámos ultrapassar o perfil 

de consumidor para o de cliente — o primeiro na relação com o produto, o 

segundo, na relação com a empresa.

Um outro aspeto que gostaríamos de destacar prende-se com a demar-

cação das nossas propostas que em vez de exercer pressão comercial so-

bre o consumo do produto ou de tentar convencer — julgando obrigar, nas 

palavras de Nelson Athayde, o cidadão a comprar aquilo que não precisa 

— procuram oferecer valor adicional ao produto, logo à marca. Isto, sem 

descurar, na relação entre a marca e o público, o sistema que referíamos 

na voz de Martins Lampreia, assente na captação de Atenção, Interesse, 

Desejo e Ação. 

Sob o ponto de vista da identificação com o consumidor referida por Luís 

Trindade, julgamos ter aberto um espaço onde aquela identificação nos 

parece ter potencial, uma vez que nos servimos de conteúdos e formas 

cujo valor patrimonial do passado e do presente se evidenciam. Falamos, 

naturalmente, do espaço nacional de consumo, conforme afirmado nos 

nossos objetivos. E pensamos na cultura material e imaterial em torno da 



147

marca do consumidor, na consciência de que o valor da marca, de uma 

qualquer marca, pode estar baseado em atributos tangíveis e intangíveis. É 

fundamental entender que a marca é mais intangível  do que tangível. (Cor-

reia, 2008:5)

Neste contexto, cremos que com as nossas propostas nos aproximámos de 

uma ideia fundamental expressa por Hugo Volli sobre a importância de acen-

tuar a valorização simbólica no domínio da marca, quendo o autor refere:

A marca representa um importante passo no percurso de simbolização 
do mundo (...) a marca é, pois, um dispositivo de sentido que transforma 
os objetos  em algo diferente e mais rico do que o são em termos de pu-
ras mercadorias. Ao seu caráter mercadológico, a marca acrescenta um 
passado, o contexto de outros produtos, possibilidades de utilização, um 
posicionamento social, esperanças: em suma, uma história, uma narra-
tiva (2016:107). 

Cremos ainda que, a procura destes valores nas nossas propostas não as-

senta naquilo que elas fazem mas na maneira como o fazem: combinando 

e articulando aquilo que, de forma isolada seria porventura menos rele-

vante. É que, nada do que propomos, como conteúdo, é novo em si mesmo: 

mas é justamente por não ser novo que nos interessa: tudo o que tem las-

tro histórico está carregado de marcas com significado e é esse significa-

do que procuramos para redesenhar a marca e revalorizar a sua relação 

com os diferentes públicos potenciais. 

Exemplos? Os fantoches perdem-se na memória do tempo, mas é essa tra-

dição que nos pode oferecer ligações entre velhas e novas narrativas, rea-

limentando o imaginário coletivo; o recurso à imagem de figuras públicas 

na publicidade é, como anota Cintra Torres, frequentíssimo (2006: 27) mas 

o que nos importa aqui é o que pretendemos deles — muito para além da 

imagem exemplar, a divulgação de conhecimento — bem como a maneira 

como articulamos este tema com os restantes; o merchandising relaciona-

do com a autorrepresentação é explorado de forma abundante mas o que 

nos motiva é o que neste tópico podrá envolver as pessoas num espírito 

global e organicamente relacionado com outros tópicos.

Na implementação destes tópicos e de todos os restantes quisemos valori-

zar também procedimentos básicos no domínio da publicidade, neste caso, 

o boca-a-boca — milhares de pessoas lutando por um ingresso da estreia 
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daquele filme de que tanto se falou. 500.000 iPhones vendidos nos Estados 

Unidos apenas no primeiro final-de-semana de comercialização... alguém 

ainda duvida que o boca-a-boca funciona? (Jucá & Tortorelli, 2008:127) - 

que, além da sua alegada (e comprovada) eficácia, está de acordo com o 

ambiente humanizado que procurámos fomentar e desejamos cumprir.

Afinal, como nos lembra Kotler, uma marca é uma promessa e, no final, você 

tem que cumpri-la. Um produto é a materialização da verdade de uma pro-

messa (Kotler cit por Correia, 2009:7). A verdade da promessa materiali-

zada através do produto está, digamos, conquistada: a qualidade do Vinho 

do Porto; a promessa, da qual, segundo Kotler, a marca é sinónimo, essa 

parece-nos poder cumprir-se (quiçá completar-se) através das articula-

ções redesenhadas como as que aqui propomos.

Terminamos estas considerações com uma referência que, embora apa-

rentemente periféria julgamos que tem o poder de nos ajudar a colocar a 

essência fundamental do nosso projeto. Apesar de ultrapassar os objetivos 

específicos das nossa propostas, na verdade,  dá-lhe sentido na sua globa-

lidade.  Não revimos, na nossa dissertação, a função do designer - porque 

não era nosso propósito senão pô-la em prática ao serviço da marca — mas 

parece-nos pertinente deixar agora uma nota sobre o assunto. Trata-se 

dos Dezassete Hábitos das Empresas Guiadas pelo Design enunciados por 

Tom Peters — autor que temos acompanhado especialmente aqui e que, 

tal como nós nos sentimos, gosta fundamentalmente de fazer coisas, e 

despreza os livros de gestão, pois falam de estrutura organizacional, falam 

sobre motivação, falam de estratégias de marketing, enfim, falam de tudo 

menos do trabalho em si (2008:193).

Peters enuncia estes hábitos no seguinte pressuposto: 

imagine que se concentrou em colocar... o design... na Frente e no Centro 
da sua empresa.(incluindo o “departamento financeiro) o que faria?  
1. Colocava o design por si só na agenda de todas as reuniões — em todos 
os departamentos da empresa. 
2. Ter designers porfissionais praticamente em todas as equipas de projetos. 
3. ter instalações que cantam e cintilam, que refletem a SENSIBILIDADE DE 

DESIGN... dos produtos e serviços e experiências que a empresa produz. 
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4. Ter programas de prémios internos e externos (empregados, novos 
produtos, fornecedores) que focam O DESIGN... por si só. ISSO SÃO COI-

SAS IMPORTANTES. 
5. Medir a quantidade de reconhecimento externo que a empresa recebe 
pelas suas atividades de design. (por si só) (2008: 140-141)

Ficamos por aqui nesta lista que é demasiado extensa para transcrever na 

totalidade. E porque é suficiente para perceber a mensagem do autor. Com 

traços de manifesto, a lista parece-nos ilustrativa do ambiente em que ve-

mos a implementação do nosso projeto. E não é que queiramos toda a im-

portância para o design — muito menos em detrimento dos restantes domí-

nios da empresa. Utópica, a lista serve apenas para reforçar as nossa moti-

vações e convicções fundamentais quanto ao contributo a dar com as nossa 

propostas: um exercício de design, procurando a unidade pela diversidade, 

para dotar a marca de uma imagem multifacetada, ativa, convidativa. 
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Finalizamos o texto com as principais conclusões advenientes do nosso tra-

balho. O nosso objetivo fundamental era o de contribuir para a promoção 

da marca Offley no mercado interno, através do desenvolvimento de ideias 

e artefactos capazes de alargar o espaço semântico e comercial da marca, 

procurando reativar a sua identidade e a sua relação com o consumidor. 

 

Neste sentido, o exercício que levámos a cabo permitiu, no nosso entender, 

chegar às seguintes conclusões:

Num momento em que se inverte a tendência de consumo do Vinho do 

Porto em favor do consumo interno, julgamos ter dado um contributo para 

aproveitar as circunstâncias, requalificando a marca com o reforço dos 

seus valores. Como? Dando visibilidade ao seu historial, utilizando ele-

mentos  da sua identidade e reforçando-os numa rede de signos e signi-

ficados que nos são caros em termos culturais, em termos da memória 

coletiva, revendo e atualizando tradições fortes.

Neste sentido, o público foi entendido de forma plural e multifacetada, vi-

sando corresponder a diferentes segmentos, dirigindo a atenção para as 

tendências e para as circunstâncias que são atualmente expressivas. Des-

tacamos aqui a resposta que as nossas propostas podem dar no contexto 

das visitas às caves ou a cobertura que podem dar à marca na sua distri-

buição, na sua promoção nos locais de consumo, que nos parecem ávidos 

de tradição e inovação, de simplicidade e sofisticação. 

CONCLUSÕES
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Para além de termos proporcionado, ao nível dos conteúdos, alguma revi-

talização de elementos de uma cultura nacional e local mas também uni-

versal, tradicional mas também atual — reapresentando a marca como par-

te dessa cultura através do uso de elementos do seu histórico — também 

em termos formais valorizámos o redesenho da imagem da marca. Como? 

Considerando ao nível das estratégias e dos meios os processos artesanais 

e os industriais, conjugando a manualidade com o digital, prolongando a 

presença do tradicional em convívio com a tecnologia mais recente. 

Se por um lado abrimos a nossa ação à diversidade de conteúdos e formas 

para alargar os diálogos com a marca e assim renovar a sua perceção por 

parte do público, por outro lado racionalizámos aquilo que, no nosso en-

tender, não deveria acarretar constrangimentos à marca, para além dos 

necessários: a opção de desenhar artefactos a combinar com o existente 

em vez de remodelar de base o que existe permite cumprir este objetivo. 

Esta opção parece-nos resolver também melhor o problema enunciado: 

à importância da marca no estrangeiro, pretendíamos somar a sua rele-

vância nacional, podendo também assim devolvê-la internacionalmente 

dotada de algo mais revelador dos seus valores de base. 

Um outro fator que gostaríamos de reforçar em termos conclusivos é o da 

versatilidade do nosso projeto. Referimo-nos a dois aspetos que as nos-

sas proostas admitem: a agilidade e a maleabilidade. Como? Baseadas em 

soluções complementares permitem agilidade na produção e na imple-

mentação no que respeita à oportunidade, ao doseamento, à combinação 

entre elas, assim como permitem maleabilidade de agenda dentro e fora 

da empresa, na relação com distribuidores e consumidores. Acresce aqui 

a possibilidade que  no projeto experimentámos tendo em vista esta su-

gestão: a do protocolo com outras empresas e instituições, para viabilizar 

aquilo que de outra forma não for possível realizar. 

Toda esta abordagem dos problemas e das soluções nos parece facilmente 

traduzir-se em nítidos benefícios para a marca. A Offley passa a ser vis-

ta — dentro e fora da empresa — como uma marca que proporciona com 

agilidade diversas valências culturais e sociais, estéticas e éticas, numa 

campanha que é, afinal, uma retoma da dinâmica que lhe deu origem e a 

fez crescer: daqui resulta uma abertura ao reforço dos valores da marca.
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Tal  abordagem trouxe-nos também benefícios particulares, conhecimen-

tos e experiências que se tornaram marcantes numa perspetiva pessoal 

e profissional. A complexidade de um estudo e a riqueza de um projeto 

mantêm sempre em aberto todos os investimentos de nossa parte. Cum-

primos, no nosso entender, o essencial das nossa intenções: desenhar 

uma estratégia e um conjunto de soluções que privilegiam um domínio 

menos explorado, o tridimensional. Muito fica sempre por fazer. A nos-

sa perceção atual é convidativa para continuar a desenvolver o que aqui 

comecámos e deixamos disponível para concretizar. Esperamos também 

ter contribuído para estimular outros investigadores ou outros designers, 

para desenvolverem criticamente outros projetos a partir do nosso traba-

lho e do seu campo de aplicação. 
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